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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 (.َوَتِصحُّ إَِلْيَها: )قال 

 

الة إىل  ابقة.بدأ يتكلَّم املصنِّف عن الصَّ  هذه األمور السَّ

ََلُة إَِلْيَها(: وقول املصنِّف  الة إىل كلِّ ما سبق  )َوَتِصحُّ الصَّ أْي وتصحُّ الصَّ

الة  الة إليها برشط وجود احلائل، فإن مل ُيوَجد حائٌل فإنَّ الصَّ برشطها، فاملقربة يصحُّ الصَّ

 باطلٌة.

الة إىل املقربة ال تصحُّ  الة ]إليه[ بدون إالَّ بح إليها إًذا الصَّ ا ما بعدها َفُيْكَرُه الصَّ ائٍل، وأمَّ

 حائٍل، وجيوز بحائٍل.

الة  ا بدون حائٍل فتبطل الصَّ إًذا الفرق بني املقربة وغريها أنَّه بحائٍل جيوز للجميع، وأمَّ

تي بعدها.  للمقربة، وُتْكَره لغريها من األمور الَّ

م جعلوا املقربة حتر ََلِة إَِلْيَها »م؛ قالوا: للحديث: وسبب التَّفريق هنا أَّنَّ ََنَى َعِن الصَّ

ََلِة فِيَها   .«َوَعِن الصَّ

الة إليها بدون حائٍل باطلٌة، وما املراد باحلائل؟بنبدأ   املقربة؛ قلنا: إنَّ الصَّ

، أو طريًقا،  الفقهاء يقولون: احلائل أقلُّه أن يكون جداًرا حيول بني القرب وبني املصِّلِّ

 ا، أو يكون جدارً ، طريٌق يمرُّ فيه النَّاس، ويكون بعد الطَّريق القربُ ا، أو جدارً اقً ا طريفيكون إمَّ 

 فتجعل بناًء عىل املقربة، ثمَّ تصِّلِّ بعده.

د ويَ  اه إليها؛ فهذا ال أظنُّ مسلًًم يبيح ذلك.قَ تَ ]هذا[ الكالم كلُّه ما مل يتعمَّ د االِّتِّ  صَّ

ا ما عليه مش م يقولون: الُبدَّ من اجتًمع األمرين الطَّريق هذا هو املذهب، وأمَّ اخينا فإَّنَّ

َ إىل القرب  ،واجلدار مًعا، وهذا من باب االحتياط، فيحتاطون فيقولون: إذا أردت أن تصِّلِّ
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بحيث يكون يف قبلتك مقربٌة؛ فيكون هناك جداٌر، ويكون هناك طريٌق؛ ألنَّ الَّذين قالوا 

سجد، وجداٌر مالُبدَّ أن يكون جداران؛ جداٌر لل سجد أمر قالوا: هل جيزئ جدار املباجلدا

 للمقربة، ثمَّ أطالوا الكالم فيها.

يف هذه املسألة ظاهٌر، وهلا عدٌد -عليهم رمحة اهلل-وعىل العموم ما عليه عمل مشاخينا 

ابقة.  من النَّظائر السَّ

م، وأعطان اإلبل؛ فإنَّه إذا كان هنا ، واحلًمَّ ك حائٌل ولو يسرًيا ما عدا ذلك من احلشِّ

م والباب مفتوٌح،  َ املرء يف قبلته احلًمَّ ا إن مل يكن هناك حائٌل؛ كأن يصِّلِّ الة، وأمَّ ت الصَّ صحَّ

الة إليها، وإنًَّم ورد يف املقربة فقط،  فهذا َمْكُروٌه؛ لعدم ورود احلديث يف النَّهي عن الصَّ

 ليه.والقياس ال شكَّ أنَّ املقيس يكون أضعَف من املقيس ع

 عندنا هنا مسألٌة أخريٌة قبل أن ننتقل: ما هي العلَّة يف هذه األمور؟

ًة يف املقربة، ربًَّم بعض أهل العلم يقول: إنَّ العلَّة فيها النَّجاسة، وهذا غري ُمَسلَّمٍ  ، وخاصَّ

م أحياًنا يكون مظنِّة نجاسٍة، ليس نجاسًة، وأعطان اإلبل أصحابنا يقولون: بط هارهتا، ربًَّم احلًمَّ

 .بنجاستها  يقولونال

ياطني،  والعلم عند اهلل  الظَّاهر كًم قاله بعض فقهائنا: إنَّ العلَّة يف ذلك إنًَّم هو احتضار الشَّ

ا حمتَض  مات أماكن شياطني، وكذلك احلشو..فإَّنَّ ياطني، واحلًمَّ  ٌة، فمعاطن اإلبل حتضها الشَّ

ا املقابر ف ليست داللًة -كًم تعلمون-ٍل، وداللة االقرتان حتريمها ملعنًى منفصإنَّ وأمَّ

ًة؛ ألنَّ بعض النَّ  قال: إنَّ داللة االقرتان ِّتعلها تأخذ حكم -يف املقربة-اس يف هذه املسألة قويَّ

ا تصحُّ بال حائٍل. الة إليها، وأَّنَّ م يف مسألة الصَّ  احلشِّ واحلًمَّ

اة من كلِّ وجٍه، حتَّى إنَّ أصحاب وهذا غري صحيٍح فإنَّ داللة االقرتان ال تلزم املساو

 ٿ ٿ ٿ ٺ ژمالٍك ملَّا استدلوا عىل حرمة اخليل بداللة االقرتان: 
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ياق خمتلٌف متاًما، وإنًَّم داللة  [٨النحل: ]ژ ٿ قالوا: إنَّ هذا من أضعف ما يكون، وإنًَّم السَّ

الة.االقرتان معتربٌة يف احلكم الَّذي ورد يف اجلميع؛ وهو النَّهي والتَّح  ريم وبطالن الصَّ

: )َواَل َتِصحُّ اْلَفِريَضُة ِِف اْلَكْعَبِة َواَل َفْوَقَها، َوَتِصحُّ النَّافَِلُة بِاْستِْقَباِل َشاِخٍص قال 

 ِمنَْها(.

ه إىل الق ألنَّ اهلل )َواَل َتِصحُّ اْلَفِريَضُة ِِف اْلَكْعَبِة(؛ قال:   ہ ژبلة: أمر النَّاس بالتَّوجُّ

والَّذي يصِّلِّ يف داخل الكعبة هو مستدبٌر لبعض  [١٤٤البقرة: ]ژ  ھ ھ ہ ہ

لكنَّ تصحُّ  ،يف داخل الكعبة فريضةالالكعبة، فمن استدبر بعضها فال تصحُّ فريضته، ما تصحُّ 

حابة  النَّافلة؛ ألنَّ النَّبيَّ  ها الصَّ ها ابن عمَر، وصالَّ رضوان اهلل -صىلَّ فيها النَّافلة، وصالَّ

بني أسطوانتني، فدلَّ ذلك عىل أنَّ النَّافلة ُتْسَتَحبُّ يف داخل  وقد صىلَّ النَّبيُّ -عليهم

 الكعبة.

 يقابل الفريضة النَّافلة. )َواَل َتِصحُّ اْلَفِريَضُة(إًذا فقول املصنِّف: 

داخل الكعبة، طيِّب املنذور؟ نقول: املنذور تصحُّ كذلك، فإنَّ املنذور تصحُّ صالته يف 

وإن كان واجًبا؛ ولذلك عربَّ املصنِّف بالفريضة، ومل يقل: الواجبة، لو قال: الواجبة لدخلت 

الة املنذورة، وإنًَّم قال:  لوات اخلمس، وصالة اجلمعة، فهذه  )اْلَفِريَضُة(فيها الصَّ يعني هبا: الصَّ

 كيال يستدبر شيًئا من الكعبة.مل يفعلها، ول ال تصحُّ صالهتا يف داخل الكعبة، والنَّبيُّ 

ثبت عنه من حديث ابن عمَر عند  أْي وال فوق الكعبة؛ ألنَّ النَّبيَّ  )َواَل َفْوَقَها(قال: 

نن:  َلة عىل ظهر الكعبة أنَّ النَّبيَّ »أهل السُّ عن  َي ه  نُ فَ  ،«، أو فوق ظهر الكعبةَنى عن الصَّ

الة فوق الكعبة، فال جيوز صالة الفريضة  فوقها. الصَّ

 ا من ذلك صورًة واحدًة: قالوا: إذا وقف يف آخر الظَّهر، وهذه ستأيت إن شاء اهلل.وْ نَ ثْ تَ اْس 
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)بِاْستِْقَباِل َشاِخٍص  ،أْي النَّافلة وما يف حكم النَّافلة كاملنذورة)َوَتِصحُّ النَّافَِلُة(، قال: 

د عند مَ تَ عْ مُ ـن الكعبة، وهذا هو الْ أْي البدَّ أن يكون هناك يشٌء مرتفٌع ولو يسرًيا م ِمنَْها(،

هناك عدٌد من  ْت ثَ دَ فقهائنا أنَّه البدَّ للمستطيع أن يستقبل شاخًصا من الكعبة، ولذلك َح 

ّي من علًمء القرن الثَّاين َعرَشَ  يقّي املكَّ دِّ ن الصِّ املسائل عند الفقهاء قديًًم، وقد ألَّف ابن عالَّ

َم بعض َم أحدُ  اهلجريِّ رسالًة ملَّا ُهد  يل، ُهد  َم كاملها يف السَّ
جدراَّنا، ثمَّ  أجزاء الكعبة، بل ُهد 

َمت كلُّها، ومل يبَق إالَّ احلجر األسود، ما احلكم يف هدمها يف ذلك الوقت؟ وما الَّذي  ُهد 

و يستقبله النَّاس؟ ألنَّ كثرًيا من الفقهاء؛ ومنهم فقهاؤنا َيَرْوَن أنَّه الُبدَّ من استقبال شاخٍص ول

اخص.ايسريً   ، البدَّ أن يكون هناك شاخٌص، إًذا البدَّ من استقبال الشَّ

أْي يف داخلها، أو يف احلجر، واحلجر )َوَتِصحُّ النَّافَِلُة بِاْستِْقَباِل َشاِخٍص ِمنَْها(  قال:

ى بـ:  ى بـ: «ِحْجر اْلَكعبة»ُيَسمَّ يه بـ: «احلطيم»، وُيَسمَّ ، «سامعيلِحْجر إ»، وبعض النَّاس ُيَسمِّ

ة[ أسباٍب؛ قيل: ألنَّ إسًمعيل كان جيعل غنمه يف هذا احلجر،  وهذه التَّسمية قديمٌة، قيل ]عدَّ

ٌب: إنَّ إسًمعيل -فيه، وقيل  وقيل: ألنَّه كان جيلس فيه كثرًيا، وقيل: ألنَّه يتعبَّد اهلل  وهو َكذ 

، وه بيٍّ قطّ ن ذا كذٌب؛ ألنَّه ال ُيْعَلم مقرُّ ُدف َن يف هذا املحلِّ
َل (1) َر هذا املوضع، وُنز  ، بل وملَّا ُحف 

تي  َر قريًبا يف زمٍن قريٍب -عليها البيت، َبنَى إىل مقامات إبراهيم، واألُُسس الَّ مل ُيَر -وهذا ُحف 

 فيها أثٌر لقرب أيِّ أحٍد.

ثني َمْن وقف بنفسه من املشايخ ]أنَّه[ مل َيَر شيًئا، ونحن نعلم أنَّ األنبياء حرَّ   م اهلل حدَّ

َل  َر يف عهٍد قريٍب، يعني نحو من عرشين سنًة احلجر، وُنز  عىل األرض أكل أجسادهم، وقد ُحف 

تي بنى عليها البيت، ال ُيوَجد يشٌء أبًدا؛ ال قرب ثالثني، وال قرب واحٍد،  إىل أساسات إبراهيم الَّ

ابني. نا ذلك عىل أنَّه كلَّه كذٌب، ومن أخبار الكذَّ  فدلَّ

                                                 

َم يقينًا قرُب نبيِّنا عليه( ١)
الم، إال أن يكون قصد شيخنا حفظه اهلل أنه ال يعلم أن احلجر دفن بني قط. ليس عىل إطالقه، بل ُعل  الة والسَّ  الصَّ
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جإًذا هذ الة فيها ح  حُّ الصَّ
النَّافلة برشط استقبال شاخٍص من الكعبة، ال  ر إسًمعيَل َيص 

 استدبار الكعبة، هذا احلجر الَّذي حيجر هذا ليس من الكعبة؛ الكعبة إنًَّم هو املكان املربَّع.

الة عىل ظهر الكعبة؟ للحديث.  عندنا هنا مسألتان: ملاذا َُّن َي عن الصَّ

الة عىل ظهرها؟ [يهنَّ ال ]وما علَّة  ]لعلَّتني:[ عن الصَّ

ألجل اهلواء؛ وقد قالوا: إنَّ اهلواء له حكم القرار، والبدَّ من استقبال  [:ىلواألُ  علَّةال]

اخص.  شاخٍص فيها، البدَّ أن يستقبل شاخًصا، إًذا العلَّة األُوىل ألجل الشَّ

بٌة: أَّنَّ -العلَّة الثَّانية  ٌة مركَّ  .ا من الكعبةال يستدبر شيئً كيول :ام قالووهي علَّ

معها الفريضة  وتصحُّ  ،اخصاستقبال الشَّ  :تنيأو ألجل علَّ  ،افلة برشطنيالنَّ  تصحُّ  اإذً 

 .هذا واضح ،ا من الكعبةإذا مل يستدبر شيئً 

 ليش ويكون غري مستدبرٍ  ،أو عىل ظهرها ة، يف داخل الكعبا قد يصِّلِّ أحيانً 
ٍ
 ،من الكعبة ء

 ؟ذلك رُ وَّ َص تَ ل يُ ه ، لشاخصٍ ومستقباًل 

 .منها اه سيستدبر جزءً ألنَّ  ؛صالة الفريضة يف الكعبة صحُّ تال  :يقولون ءالفقها

 .ا منها إذا استقبل شاخًص افلة إالَّ صالة النَّ  صحُّ توال 

 .ت صالتها من الكعبة صحَّ ا ومل يستدبر شيئً إذا استقبل شاخًص  :تانعلَّ  ًما فهإذً 

وال  ،ا منهاويستقبل شاخًص -سابٍق  آلن ال تقل يل يف وقٍت ا- يف داخلها الكعبة قد يصِّلِّ 

 ؟متى ؟ا منهايستدبر شيئً 

 وليس مستدبرً  ، يف البابإذا صىلَّ 
ٍ
أو  ،عىل الباب ه  يْ رجلَ  دُّ ا َح بل رجاله متامً  ،منها ا ليشء

ه مل جيعل ألنَّ  ؛ه يصحُّ فعند فقهائنا أنَّ  ،]داخل الكعبة[ م وجبهتهلَّ  عىل السُّ  يف اخلار  مثاًل صىلَّ 

 ًئا.خلفه شي

 .نةيف السَّ  نْي  تَ أو مرَّ  ةً  مرَّ إالَّ  ُح تَ فْ الكعبة ال تُ  ،دوَج ًم قد تُ ربَّ  هتم،هذه قاعد

 .هذا خمالٌف  ألنَّ  :هي قالواالنَّ  ،دعبُّ وا عنه ألجل التَّ فقد ََّنُ  وُّ لُ أو العُ  ،قفا السَّ أمَّ 



6 

 

 ،اًم كان مستويً وإنَّ  ،ابقمان السَّ الزَّ يف  فيه شاخٌص  نه مل يكألنَّ  :قالوا :اينواألمر الثَّ 

 .الة فيهالصَّ  ولذلك فال تصحُّ 

 

ٍل َراكٍِب َساِئٍر ِِف ، َفََل َتِصحُّ بُِدونِِه إاِلَّ لَِعاِجزٍ ، ةِ لَ بْ قِ الْ  اُل بَ قْ تِ ا اْس هَ نْ مِ وَ : )قال  َوُمَتنَفِّ

ََلِة إَِلْيَها ُجوُد إَِلْيَها ،اشٍ َومَ ، َسَفٍر، َوَيْلَزُمُه اْفتَِتاُح الصَّ ُكوُع َوالسُّ  (.َوَيْلَزُمُه ااِلْفتَِتاُح َوالرُّ

 

ط الة ومن رشوط الصَّ  أْي  (،اهَ نْ مِ وَ ) :قال وقد ، (ةِ لَ بْ قِ الْ  اُل بَ قْ تِ اْس ) :قال ،اخلامسهو الرشَّ

 أْي  [١٤٤البقرة: ]ژ  ھ ھ ہ ہ ہ ژ: فقال اهلل  ؛باستقبال القبلة أمر اهلل 

 .وجه هلار التَّ  بتعذُّ ال تسقط إالَّ  ،الةمن رشوط الصَّ  وهي رشطٌ  ،ه إليهاوجُّ جيب التَّ 

الة( حُّ ِص  تَ ََل فَ ) :قال  ،لوات يف اجلملةالصَّ  بدون استقبال القبلة لكلِّ أْي  (،هِ ونِ ُد بِ ) الصَّ

ذه وه [١١٥البقرة: ]ژ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ژ :قال اهلل  ألنَّ  ؛ٍز(اجِ عَ  لِ الَّ إِ ما استثني  (الَّ إِ )

 .منسوخةٍ بوليست  ،حمكمةٌ 

فأخطأوا  مظلمةٍ  ر ِف ليلةٍ م كانوا ِف سفٍ أَنَّ » بيعة روقد جاء من حديث عامر بن 

 .نهوحسَّ  ،مذيِّ واحلديث عند الرتِّ  ،«همهِ هم عىل توجُّ فأقرَّ  ، بيَّ فسألوا النَّ  ،القبلة

له أن  يصحُّ  ه حينئذٍ فإنَّ  ،امعً  وتقليدٍ  عن اجتهادٍ  ا لعاجزٍ العاجز إمَّ  نا ذلك عىل أنَّ فدلَّ 

َ َص يُ   .القبلة فيها أنَّ  يظنُّ  جهةٍ  ى أليِّ ًم يتحرَّ وإنَّ  ،ِّلِّ

 (َراكٍِب ) :قال ،ورةيف هذه الصُّ  املفرتض غري داخلٍ  نا ذلك عىل أنَّ يدلُّ  ،(لٍ فِّ نَ تَ مُ وَ ) :قال

 .لةأن يستقبل غري القب-اًل وإن كان متنفِّ -له  الواقف ال يصحُّ  نا عىل أنَّ يدلُّ 

  يف حملٍّ نزواًل  أو نازٌل  ،ريبه السَّ  يعني اشتدَّ  ،حقيقةً  ه مسافرٌ أنَّ  أْي ، (َسائٍِر ِِف َسَفرٍ ) :وقوله

اإلقامة  حدَّ  نوإن مل يك ، طوياًل نزواًل  زول يف بلدٍ والنُّ  ،ذي ينوي اإلقامة يف بلدٍ بخالف الَّ  ،يسريٍ 

 . لغري القبلةفهذا ال يصِّلِّ 
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 :كًم تعلمون- فر عند فقهائنا نوعانالسَّ  ،(ِِف َسَفرٍ ) :فصنِّ قول امل :الثاألمر الثَّ 

 .قصريٌ  سفرٌ  -

 .طويٌل  وسفرٌ  -

 ،اخً َس رْ فَ  رَشَ عَ  ةَ فيكون جمموعه ستَّ  ،فراسَخ  ةأربع بريدٍ  وكلُّ  ،دٍ رُ أربعة بُ  :ويلفر الطَّ السَّ 

 .قدير املعارصم يف صالة ذوي األعذار كم مقداره بالتَّ وسنتكلَّ 

م فإَّنَّ  اما كان مسافته فرسخً  كلُّ  ،واحدٌ  ٌخ َس رْ ذي قدره فَ هو الَّ  :عندهم فر القصريالسَّ 

 قَ  ارً فَ َس » :هُ ونَ مُّ َس يُ 
ذي تقصده يبعد عن طرف البلد والعامر برشط أن يكون املكان الَّ  «اريً ص 

 .فرسٍخ  مسافةَ 

 .ويلفر الطَّ بالسَّ  قةٌ متعلِّ  وهناك أحكامٌ  ،فر القصريبالسَّ  قةٌ متعلِّ  ةٌ فقهيَّ  هناك أحكامٌ 

 ،فر القصرياحلة يف السَّ ل عىل الرَّ نفُّ ه جيوز التَّ أنَّ  :فر القصريقة بالسَّ فمن األحكام املتعلِّ 

فيجوز له  ،فقط كيلواٍت  ةتي هو فيها عرشتبعد عن طرف البلدة الَّ  يقصد اسرتاحةً  امرأً  فلو أنَّ 

َ يف الطَّ  َ  ،إىل غري قبلةٍ  ريق أن يصِّلِّ وإن مل  ،ا فرسٌخ أَّنَّ  مقطوعٌ  كيلواٍت  ةعرش ،اراكبً  وأن يصِّلِّ

 .«قصريٍ  سفرٍ فة مسا» :ىمَّ َس هذا يُ  ألنَّ  ؛جياوز أكثرَ 

 :كًم سيأيت معنا )ِِف َسَفٍر(، :فتان من باب اإلشارة يف قول املصنِّ عندي مسألتان مهمَّ 

 .هذا واحدٌ  ،مفر املحرَّ دون السَّ  ،فر املباح يف السَّ إالَّ  ُص خَّ رَتَ ه ال يُ أنَّ 

 نةً معيَّ  ا بقعةً ذي ال يكون قاصدً بخالف الَّ  ،اا مقصودً أن يكون سفرً  ه البدَّ أنَّ  :ايناألمر الثَّ 

 .إن شاء اهلل-ه فصيل يف حملِّ م عنه بالتَّ وسنتكلَّ  ،«اسفرً » :ىمَّ َس فال يُ 

ََلِة إَِلْيَها() :قال إن أمكنه  ؛لقبلةلا جهً ويلزمه تكبرية اإلحرام متِّ  أْي  ،َوَيْلَزُمُه اْفتَِتاُح الصَّ

 .ه للقبلةوجُّ التَّ 

بعد ذلك ينرصف وهو  ثمَّ  ،ا إىل القبلةجهً فيفتتحها متِّ  ،ه للقبلة إن أمكنهوجُّ يلزمه التَّ  اإذً 

 .إىل حيث ما شاء راكٌب 
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جيب - ةٍ زول بال مشقَّ جود إن أمكنه النُّ كوع والسُّ ه يف الرُّ نَّ إ :كذلك يقولون عىل املشهور

 .جودكوع والسُّ عىل هيئة الرُّ  ويركعَ  زول ليسجدَ فيلزمه النُّ -ةٍ أن يكون بال مشقَّ 

ل ا فقولهإذً  ،اكبواملايش كالرَّ  أْي  (،اشٍ مَ وَ ) :قال  ،يقابله فقط الواقف (ٍب اكِ رَ ) :األوَّ

َ  مباٍح  ا يف سفرٍ ا املايش كذلك جيوز له إذا كان سائرً إذً  ،ليس املايش  .للقبلة هٍ غري متوجِّ  أن يصِّلِّ

الفرق بني هذا  (،اهَ يْ لَ إِ  ودُ ُج السُّ وَ  وعُ كُ الرُّ وَ ) ،إىل القبلة (اُح تَ تِ فْ ااِل  هُ مُ زَ لْ يَ ) نْ كِ لَ  :قال

إذا  ؛جودوالسُّ  ،كوعوالرُّ  ،يلزمه االفتتاح :اكب قالواالرَّ  أنَّ  :اكب وبني املايشالرَّ  ]بني[ لواألوَّ 

 .ةٌ مل تكن هناك مشقَّ 

[ األصل ألنَّ  ؛ام ألزموه مطلقً ا املايش فإَّنَّ وأمَّ   ،ويسجد ،املايش يستطيع أن يقف ]أنَّ

 .ا إىل القبلةجهً  تكبرية اإلحرام متِّ ويكربِّ  ،ويركع

 

ُه ثَِقٌة ، اهَ تُ هَ جِ  َد عُ بَ  نْ مَ وَ  ،اهَ نِ يْ عَ  ةُ ابَ َص إِ  ةِ لَ بْ قِ الْ  نَ مِ  َب رُ قَ  نْ مَ  ُض رْ فَ وَ : )قال  َفإِْن َأْخََبَ

ابَِيِقنٍي َأْو َوَجَد ََمَاِريَب إِ   (.ْسََلِميًَّة َعِمَل ِِبَ

 

 ءوالفقها ،إليها ببدنه هَ يعني أن يتوجَّ  ،(اهَ نِ يْ عَ  ةُ ابَ َص إِ  ةِ لَ بْ قِ الْ  نَ مِ  َب رُ قَ  نْ مَ  ُض رْ فَ وَ ) :قال

جيب استقبال  إنَّه :ونحن قلنا، ا للقبلةجهً بدنه متِّ  أي جيب أن يكون كامُل  ،بكامل بدنه :يقولون

 .من الكعبة ه بكامل بدنه إىل شاخصٍ جفيتَّ  ،من الكعبة شاخصٍ 

فهذا ليس  ، يف صحن املسجد احلرام فيًم يقابل مدخل احلجرصىلَّ  نْ عىل ذلك فمَ  وبناءً 

أن يستقبل  فالبدَّ  ،إىل الكعبة هَ ى يتوجَّ بل يميل حتَّ  ، إليهىلَّ َص فال يُ  ،ا من الكعبةشاخًص 

أو ليس  ،صٌل هل الباب متِّ  ًزا اآلنمركِّ  ولست ،باٌب  َل ع  ه ُج نَّ إ : إذا قلنا اآلنإالَّ  ،اشاخًص 

 .ة البابفيحتا  إىل تأمل يف قضيَّ  ،صلٍ بمتَّ 
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 ال ،بكامل بدنه هَ أن يتوجَّ  ا فالبدَّ وا عىل أن مدخل احلجر ليس شاخًص هنا نصُّ  ءالفقها اإذً 

 .املشهور كامل البدن :نقول ،اعىل املشهور أيًض  ،ًم بكامل بدنهوإنَّ  ،ببعض بدنه

 .بعض البدن :انيةة الثَّ وايوالرِّ 

ليس بينه  ،ذي يكون يف املسجد احلراممن الكعبة هو الَّ  َب رُ ذي قَ الَّ  ،إىل القبلة إىل عينها

 .بينه واري ليست حائلةً ر أو هذه السَّ دُ هذه اجلُ  ،وبينها حائٌل 

 حديث أيب هريرةَ من ا ينَ وِّ ملا رُ  ؛عن الكعبة فجهتها دَ عُ بَ  نْ ومَ  أْي  (اهَ تُ هَ جِ  َد عُ بَ  نْ مَ وَ ) :قال

 .فاملراد اجلهة ،«ةٌ لَ بْ قِ  ِب رِ غْ مَ ـالْ وَ  ِق ْشِ مَ ـالْ  نْيَ ا بَ مَ » :قال  بيَّ النَّ  أنَّ  

بإمجاع  ،ا عنهان كان بعيدً مله ال جيب مسامتة القبلة اإلمجاع عىل أنَّ  وقد حكى ابن رجٍب 

ولو  ،املقصود اجلهة إنَّ : رمحة اهلل عليهم- ءولذلك يقول الفقها ؛أهل العلم ال جيب املسامتة

 .اا عمدً انحرف يسريً 

ذلك لو  ىلوع ،ك بعني الكعبةتستطيع أن تأتيَ  ااآلن هذه األجهزة اجلي يب إس وغريه

ًم وإنَّ  ،اه إىل عني الكعبةه ال جيب االِّتِّ فإنَّ  ،ت صالتكا صحَّ ا عمدً ا يسريً دت االنحراف شيئً تعمَّ 

 «اجنوبً » :ى ألهل املدينةمَّ َس ما يُ  كلُّ  أْي  ،املغرب قبلةٌ ما بني املرشق و ،اه إىل اجلهةجيب االِّتِّ 

وا باالنحراف ولذلك عربَّ  ؛رشقيي  أو جنوٌب  غريبي  ه جنوٌب ما مل يصدق عليه أنَّ  ،ةً لَ بْ ه يكون ق  فإنَّ 

 ،مخس درجاٍت  :لكن نقول ،نةٍ معيَّ  ِّتزم بدرجةٍ  عب أنمن الصَّ  ؟رجاتكم تقديره بالدَّ  ،اليسري

 .ى عنهافَ عْ ه يُ فإنَّ  ؛اا أو يسارً يمينً متيل  ،عرش درجاٍت 

 ،ا ظاهرً ذي يكون عداًل ف البالغ العاقل الَّ قة هو املكلَّ املراد بالثِّ  (ةٌ قَ ثِ  هُ ََبَ ْخ أَ  نْ إِ فَ ) :قال

 ،ا مسلًًم قة أحيانً فقد يكون الثِّ  ،إىل باٍب  قة خيتلف من باٍب الثِّ  ألنَّ  ؛قة يف هذا البابهذا هو الثِّ 

 .غري مسلمٍ  اانً أحي وقد يكون

ُه ثَِقٌة بَِيِقنيٍ  :قال  ثه فئةٌ ا إن حدَّ وأمَّ  ،أخربه بيقنيٍ  ولو واحدٌ  ،أو ثقةٍ  بعلمٍ  أْي  (،)َفإِْن َأْخََبَ

 .م يفيدون اليقنيريون فإَّنَّ ثك
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ى نَبْ تي تُ ة هي املحاريب الَّ املحاريب اإلسالميَّ  ،َأْو َوَجَد ََمَاِريَب إِْسََلِميًَّة َعِمَل ِِبَا() :قال

 :هذه املحاريب هلا فائدتان ،يف املساجد

 .ويف خارجه ،يف داخل املسجد فائدةٌ 

 .ة من هذه اجلهةلَ بْ الق   وأنَّ  ،ه مسجدٌ املسجد أنَّ  ُف رَ عْ يف خارجه يُ 

 :ويف داخل املسجد هلا فائدتان

 .ة ملن دخل املسجدلَ بْ ق  معرفة الْ  ]الفائدة األوىل:[

 .اٌت إذا مل يكن هناك مكربِّ  ،وت يرتدَّ الصَّ  فإنَّ  ؛توألجل الصَّ  :انيةوالفائدة الثَّ 

ر إليه ظُ نْ وال يَ  ،ا يدخل فيه اإلمام أن تكون طاقً إالَّ  ؛وهذه املحاريب ِّتوز عند أهل العلم

وهذه  ،إذا دخل فيها اإلمام ال يراه من خلفه ،وصغريةً  ،قةً ترى بعض املحاريب ضيِّ  ،املأموم

 من األشياء البدَّ  املأموم يف كثريٍ  أنَّ  ومعلومٌ  ،اإلمام نَ وْ رَ ملأمومني ال يَ ا ألنَّ  ؛عنها َي تي َُّن  هي الَّ 

 .إذا أخطأ اإلمام أو املأموم قد يلتفت املأموم فينظر إليه ،أم ساجدٌ  إلمام ليعرف أهو راكعٌ نظر لأن ي

 .دي هبات  قْ ه يَ ة إذا رآها املسلم فإنَّ املحاريب اإلسالميَّ  اذً إ

 

 (.اَم هِ ـلِ ازِ نَ مَ وَ  ،رِ مَ قَ الْ وَ  ،سِ مْ الشَّ وَ  ،ِب طْ قُ الْ بِ  رِ فَ  السَّ ا ِِف هَ يْ لَ عَ  لُّ َد تَ ْس يُ وَ : )قال 

 

 ،باليقني رُ ظَ نْ ًم يُ وإنَّ  ،باالجتهاد لُّ دَ تَ ْس احلض ال يُ  ألنَّ  (؛رِ فَ  السَّ ا ِِف هَ يْ لَ عَ  لُّ َد تَ ْس يُ وَ ) :قال

 ،رَبٍ تَ عْ اجتهاده غري مُ  تهد يف احلض وأخطأ فإنَّ اج ن  مَ  ولذلك فإنَّ  ،ر للمحاريبظَ نْ وهو أن يُ 

 .فرذي جيتهد يف السَّ بخالف الَّ  ،ها وإن طالتصلواته كلَّ  فيجب عليه أن يقَض 

ل إذا اجتهد ُج هذا الرَّ  فإنَّ  ،يعني يف غري األمصار ،يف غري احلض فر أْي واملراد بالسَّ 

ًم يكون االستدالل إنَّ  أنَّ  ء:معنى كالم الفقها وهذا ،بإعادهتا رُ مَ ؤْ وال يُ  ،فأخطأ فصالته صحيحةٌ 

 .فر دون احلضيف السَّ 
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َفِر بِاْلُقْطِب  :قال  ،«ًميلالقطب الشَّ » :ىمَّ َس ذي يُ القطب هو الَّ ، ()َوُيْسَتَدلُّ َعَلْيَها ِِف السَّ

 ٺ ٺ ٺڀ ژ :قال وقد ذكر اهلل  ،وهو نجمٌ  ،ةًمليَّ  يظهر يف اجلهة الشَّ ويكون دائًًم 

 .هبا اهلداية أنَّ   اهلل فبنيَّ   [١٦النحل: ] ژ ٺ

ْمِس، َواْلَقَمرِ ) :قال مس من جهة والشَّ  ،ُف رَ عْ ًمل يُ جم يكون جهة الشَّ ا النَّ طبعً ، (َوالشَّ

 .وهكذا ،بغروغروهبا من امل ،ظهورها من املرشق

 رَشَ عَ  واملنازل أربعةَ  ،ةًمل من اجلنوب بدقَّ اس هبا الشَّ املنازل يعرف النَّ َوَمنَاِزلِـِهاَم() :قال

 رَشَ عَ  وأربعةَ  ،ًملمن جهة الشَّ  اخمرًج  رَشَ عَ  يعني أربعةَ  ،ةً  يًمنيمنزاًل  رَشَ عَ  وأربعةَ  ،ةً  شاميَّ منزاًل 

 .نة من جهة اجلنوبا يف السَّ خمرًج 

 .ةٌ مستقلَّ  فيها كتٌب  ْت فَ لِّ وأُ  ،وغريهم ،وهذه املنازل يعرفها أهل البادية متى خيرجون

 

ْ  ةً هَ ا جِ فَ لَ تَ اْخ فَ  انِ َد هِ تَ ُمْ  َد هَ تَ اْج  نِ إِ وَ : )ل قا  ُد لِّ قَ مُ ـالْ  عُ بَ تْ يَ وَ  ،رَ َخ ا اْل ُهَ ُد َح أَ  عْ بَ تْ يَ  َل

 ُه(.َد نْ  عِ اَم هُ قَ ثَ وْ أَ 

 

 :مسألتان اتانه

طريق ة من لَ بْ جمتهدان يف عالمات الق   أْي  (انِ َد هِ تَ ُمْ  َد هَ تَ اْج  نِ إِ وَ ): قال :وىلاملسألة األُ 

اجلهة من  إنَّ  :قال واحدٍ  كلُّ  (؛ةً هَ ا جِ فَ لَ تَ اْخ فَ ) ،املذكورة ومن طريق األشياء األخرى ،القطب

 .وهكذا ،جهة الغرب أو ،يمني :واآلخر يقول ،شًمل :يقول واحدٌ  ،هنا

( ْ أحدمها  ولو كان ،اينوال يلزمه أن يتبع الثَّ  ،كليهًم جمتهدٌ  ألنَّ  (؛رَ َخ ا اْل ُهَ ُد َح أَ  عْ بَ تْ يَ  َل

 .فال يلزمه أن يتبع صاحبه افًم دام أحدمها جمتهدً  ،لمن األوَّ  وخربةً  ،ااجتهادً  وأكثرَ  ،أعلمَ 

ُد َأْوَثَقُهاَم ِعنَْدهُ ) :قوله :انيةاملسألة الثَّ  ذي ال يستطيع د هو الَّ هذا املقلِّ  (،َوَيْتَبُع اْلـُمَقلِّ

 :رينقة بأموالثِّ  ،ه يتبع أوثقهًم عندهفإنَّ  ،االجتهاد
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ل:[  .بعلمه وحسابه ]األمر األوَّ

 .وصدقه ،ثقته يف دينه :اينواألمر الثَّ 

 :قة الثِّ دائًًم  «ءباب القضا»ويف  ،«باب الفتوى»ويف  ،أوثقهًم هنا : إذا قيلدائًًم 

ل:[   .بالعلم]األمر األوَّ

 .يانةقة بالدِّ الثِّ  :اينواألمر الثَّ 

 .دق كذلكين يشمل الصِّ والدِّ  ،ومعرفة اجلهات ،العلم هنا العلم باحلساب

ُد َأْوَثَقُهاَم() :فقول املصنِّ   له ثَلث حاالت:[] داملقلِّ  ،َوَيْتَبُع اْلـُمَقلِّ

 ،ار هلاَش يُ َس  فحينئذٍ  ؛ا أن يكون يمكنه أن يسأل غري هذين املجتهدينإمَّ  ]احلالة األُوىل:[

 .ح بهالث فريجِّ أو يأخذ قول الثَّ  ،ه يرجع فيأخذ قوهلًمفإنَّ 

 .يلزمه أن جيتهد ه حينئذٍ فإنَّ  ؛د يمكنه أن جيتهد بنفسها يكون هذا املقلِّ وأحيانً  ]احلالة الثَّانية:[

ه استويا عنده فإنَّ  ذافإ ،د قد استوى عنده هذان املجتهدانأن يكون املقلِّ  :الثةاحلالة الثَّ 

 . بينهًميتخريَّ 

 

ُدهُ : )َوَمْن َصىلَّ بَِغْْيِ اْجتَِهاٍد وَ قال  َتِهُد ، اَل َتْقلِيٍد َقََض، إِْن َوَجَد َمْن ُيَقلِّ َوََيْ

ِل(.  اْلَعاِرُف بَِأِدلَِّة اْلِقْبَلِة لُِكلِّ َصََلٍة، َوُيَصِّلِّ بِالثَّاِِن َواَل َيْقِِض َما َصىلَّ بِاْْلَوَّ

ُدهُ ) ن يقَض جيب عليه أ (،)َوَمْن َصىلَّ بَِغْْيِ اْجتَِهاٍد َواَل َتْقلِيدٍ  :قال ا إمَّ  (،إِْن َوَجَد َمْن ُيَقلِّ

 .اللة عليهأو يف الدِّ  ،ه يف صالتهدَ أن يقلِّ 

 ذي مل جيد؟الَّ  ن  ومَ  ،صالته ه تصحُّ ا إن مل جيد فإنَّ مَّ أو

َ فإنَّ  ،يحرِّ  بالتَّ ِّلِّ َص ه يُ فإنَّ  ؛مثل األعمى واجلاهل :قالوا ا أمَّ  ،يحرِّ بالتَّ  ه جيوز له أن يصِّلِّ

 . أن يكون وحدهإالَّ  ، معهفيصِّلِّ  مصلٍّ  ه يمكن أن ينظر أليِّ فإنَّ البصري 
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لِ )قال:  َتِهُد اْلَعاِرُف بَِأِدلَِّة اْلِقْبَلِة لُِكلِّ َصََلٍة، َوُيَصِّلِّ بِالثَّاِِن َواَل َيْقِِض َما َصىلَّ بِاْْلَوَّ  (،َوََيْ

إن كان قد اجتهد  صالةٍ  تهد لكلِّ ة القبلة جيالعارف بأدلَّ  إنَّ  :ف يف هذه اجلملةيقول املصنِّ 

 .فال يلزمه االجتهاد كأهل بلدٍ  ا إن كان بيقنيٍ وأمَّ  ،وىَل لألُ 

 اَل وَ  ،لاين إذا خالف االجتهاد األوَّ  باالجتهاد الثَّ ويصِّلِّ  أْي  (،اِِن الثَّ  بِ ِّلِّ َص يُ وَ ) :قال

 .لها باالجتهاد األوَّ تي صالَّ لوات الَّ وال يقض الصَّ  أْي  ،(لِ وَّ اْْلَ  بِ ىلَّ ا َص  مَ ِِض قْ يَ 

 .بمثله ُض قَ نْ االجتهاد ال يُ  أنَّ  :القاعدة عند أهل العلم ْلنَّ 

 .ل صحيٌح األوَّ  فنحكم بأنَّ  واحدٍ  وهذا اجتهادان من شخصٍ 

 

 (.ةُ يَّ النِّ  هُ نْ مِ وَ : )قال 

 

 «اإلنصاف»كًم ذكر صاحب ة يَّ والنِّ  يَّة،وهو النِّ  ؛ادسط السَّ ف عن الرشَّ م املصنِّ بدأ يتكلَّ 

 ،قبل العبادة بل هي رشطٌ  :وقال بعضهم ا،وليست ركنً  ا رشطٌ رين أَّنَّ د عند املتأخِّ مَ تَ عْ مُ ـالْ  أنَّ 

واخلالف  ،حاب حكمها دون ذكرهاستصويلزم ا ،ا رشطٌ واب أَّنَّ والصَّ  ،يف أثنائها وركنٌ 

 .تيجة يف الغالب متقاربةٌ والنَّ  ،ًم هو شكِّلي احلقيقة إنَّ 

م ببطالَّنا كَ ا من العبادات حُيْ كثريً  ألنَّ  ؛اة جد  ة من املسائل املهمَّ يَّ احلديث عن النِّ 

 .من التنبيه هلا ة البدَّ يَّ النِّ  ولذلك فإنَّ  ،ةيَّ ها النِّ د  قْ وفسادها بسبب فَ 

 :ة ِف بابني فقطيَّ للنِّ  ءا ما يشْي الفقهاوكثْيً 

ل:[  .ل الفعلم عىل أوَّ تقدَّ ه يألنَّ  ؛«يامباب الصِّ » ]األمر األوَّ

يف   فهي رشطٌ وإالَّ  ،عٍ الة بتوسُّ ة يف الصَّ يَّ مون عن النِّ ويتكلَّ  «الةباب الصَّ » :اينواألمر الثَّ 

 .العبادات كلِّ 

 

 قاعدة:
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ُط ِِف اْلَفْرِض َواْْلََداِء َواْلَقَض ، ةٍ نَ يَّ عَ مُ  ةٍ ََل َص  نْيَ عَ  يَ وِ نْ يَ  نْ أَ  ُب جِ يَ فَ : )قال  اِء َواَل ُيْشََتَ

َعاَدِة نِيَّتُ   (.نَّ هُ َوالنَّْفِل َواإْلِ

 

 :ى أربعة أشياءَ وَ نْ ذي يُ الَّ 

 .فعل العبادة :اًل أوَّ 

 .تعيني العبادة :اثانيً 

 .ة العبادةفرضيَّ  :اثالثً 

 .أو قضاؤها ،أداء العبادة :ارابعً 

 :للفائدة يِّ افعوالشَّ  أعيدها لك لكي تعرف ما الفرق بني مذهب أمحدَ  هذه أربعة أشياءَ 

 .ة فعل العبادةنيَّ  -

 .ة تعيني العبادةونيَّ  -

 .اة العبادة إن كانت فرًض ة فرضيَّ ونيَّ  -

 .أو قضائها ،ة أداء العبادةونيَّ  -

 .اين فقطوالثَّ  ،له جيب األوَّ أنَّ  :مذهب اإلمام أمحدَ 

 .الثوالثَّ  ،اينوالثَّ  ،له جيب األوَّ أنَّ  :افعيِّ ومذهب الشَّ 

 :اا واحدً احدً تيب نأخذها وبالرتَّ 

 ،الةاملرء فعل العبادة كالصَّ  بأن ينوَي  ؛ة الفعلنيَّ  :ةيَّ النِّ  تي تشملهال هذه األمور الَّ أوَّ 

ذي الَّ  ،الةا الصَّ هذا ليس ناويً  ،عليمًم نوى التَّ وإنَّ  ،الةالصَّ  ذي مل ينو  الة بخالف الَّ ينوي الصَّ 

 ،ركع ثمَّ  ،يعني كان قائًًم  ،هذا ليس صالةً  :ولفنق ،ليكن هذا القيام صالةً  :قال ثمَّ  ،وقف قائًًم 

 .جيزئ كوعوهذا الرُّ  ،الةالقيام يكون للصَّ  :قال
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هذا  وال يكاد خيتلُّ  ،ٌق وهذا متحقِّ  ،ة الفعلنيَّ  ،الةة الصَّ من نيَّ  فالبدَّ  ؛ال ما يصلح :نقول

 نادرةٍ  قليلةٍ  يعني يف صورٍ  ،عليمالتَّ  ةا يف قضيَّ ا جد  ا جد   نادرً إالَّ  ة عند أحدٍ يَّ وع من أنواع النِّ النَّ 

 .ة الفعلف نيَّ حيتا  أن يتكلَّ  ولذلك ال أحدَ  ،عند أحدٍ  ا ما خيتلُّ ة الفعل نادرً وهو نيَّ  ،اجد  

 :بأن يقول املرء يف نفسه ،ةيَّ ة النِّ من البدع نيَّ  إنَّ  :يقول اذي جعل القايض عياًض وهذا الَّ 

فخرو  املرء من بيته  ؛هذه بدعةٌ  :ويقول ،«ةيَّ ة النِّ نيَّ » :يهمِّ َس هذا يُ  ،ءأن أفعل هذا اليشَّ  نويَت 

ذي يذهب به إىل وب الَّ ولبسه للثَّ  ،ودخوله املسجد قصد الفعل ،عىل قصد الفعل هذه تدلُّ 

 .املسجد هذا قصد الفعل

 ؛ها أهل العلميعدُّ  ،معدودةٍ  نادرةٍ   يف صورٍ ا إالَّ هذا األمر مطلقً  ال يكاد خيتلُّ  اإذً 

 .اجد   قليلةٌ  صورٌ  ،مكاملعلِّ  ،كاهلازل

ًم وإنَّ  ،لواتالصَّ  عيني ليس لكلِّ ة التَّ ونيَّ  ،عينية التَّ وهو نيَّ  :ةيَّ ذي تشمله النِّ اين الَّ وع الثَّ النَّ 

 :لوات نوعانالصَّ يعني  (،ةٍ نَ يَّ عَ مُ  ةٍ ََل َص  نْيَ عَ  يَ وِ نْ يَ  نْ أَ ) :ففتجب كًم قال املصنِّ  ،لبعضها

 .نةٌ معيِّ  صلواٌت  -

 .نةٍ غري معيَّ  وصلواٌت  -

 :نة أمرانلوات املعيَّ فالصَّ 

دة إن وافل املقيَّ النَّ  :أو نقول ،وافل إن كانت من ذوات األسبابوالنَّ، هاالفرائض كلُّ 

 .ني متقاربنيمصطلح اقد يكون ،وذوات األسباب ،دةٌ مقيَّ  نوافُل  ؛وهي متقاربةٌ  ،شئت

 .عينيه يلزم التَّ دة فإنَّ من ذوات األسباب املقيَّ  ةً أو نافل الة فريضةً إذا كانت الصَّ  اإذً 

هذه -وافل املطلقة وهي النَّ  ؛ني فيهاي  عْ تي ال تَ لوات الَّ الصَّ  :لواتاين من الصَّ وع الثَّ النَّ 

 .عينية التَّ دون نيَّ  ،ة الفعلوافل املطلقة يلزم فيها فقط نيَّ النَّ  اإذً -ليس فيها تعينيٌ 

ُط ِِف ) :قال :افعيف فيها مذهب الشَّ ول  تي ُخ ة الَّ يَّ نِّالث من الالثَّ  ]النَّوع[ َواَل ُيْشََتَ

 .ةيعني ما ينوي الفرضيَّ (، اْلَفْرضِ 
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 :تقول ،عندنا أربع كلًمٍت ) :ة قاليَّ م النِّ ة إذا أراد أن يعلِّ افعيَّ ولذلك بعض فقهاء الشَّ 

َ  نويُت )  .ذا مستحبي كعات ها عدد الرَّ أربعً  ،(اا فرًض العرص أربعً  أن أصِّلِّ

ولذلك  ؛ذي جيمعهاوالَّ  ،الةذي يقرص الصَّ ق بني صالة القارص الَّ لكي يفرِّ  :قالوا

 .اخلمس وأغار هذه اجلمل األربع مون الصِّ يعلِّ 

 واألصل أنَّ  ، العرص هي فرٌض املرء إذا عنيَّ  ألنَّ  ؛ةه ال يلزم تعيني الفرضيَّ حيح أنَّ فالصَّ 

 .ا فرًض يها إالَّ املرء ال يصلِّ 

 .اًض يْ أَ  مُ زَ لْ  يَ اَل وَ  :قال

تي الة الَّ األداء يكون يف الصَّ  ،ة األداء والقضاءوهو نيَّ  ؛عينيالتَّ  :ةيَّ ابع من النِّ وع الرَّ النَّ 

 ،أداءً  ا تصحُّ فإَّنَّ  الة قضاءً نوى الصَّ  ؛فلو قلب ،الة فائتةً والقضاء إذا كانت الصَّ  ،تكون حارضةً 

 .ت صالتهصحَّ  :نقول ،فإذا به يف أثناء الوقت ،ه يقضالوقت قد خر  فنوى أنَّ  أنَّ  ظنَّ 

 .الة صحيحةٌ الصَّ  بعد خرو  الوقت فإنَّ  لو نواها أداءً  :والعكس

َعاَدةِ ) :قال  ،ة تعينيٍ ه ال يلزم فيه نيَّ فإنَّ  ،قفل املطلَ النَّ  فل أْي ا املراد بالنَّ أيًض  (َوالنَّْفِل َواإْلِ

 :كًم تعلمون-واإلعادة نوعان  ،الة إعادةٌ هذه الصَّ  أنَّ  ال يلزم أن ينوَي  ،واإلعادة كذلك

 .وىل باطلةٌ العبادة األُ  بمعنى أنَّ  ،«إعادةً » :ىمَّ َس ببطالن العبادة تُ  مَ ك  اإلعادة إذا ُح 

 ا لكن قليلةٌ ويوافقهم احلنابلة أحيانً  ،ةها فقهاء املالكيَّ لُ م  عْ من اإلعادة يُ  ثانٍ  هناك نوعٌ 

 أنَّ  :معناها ،اإلعادة يف الوقت :فإذا قالوا ،«اإلعادة يف الوقت» :اوََّن مَّ َس يُ  وهي مسألةٌ  ؛اجد  

 .بُّ حَ تَ ْس ًم يُ وإنَّ  ،الة ليست بباطلةٍ الصَّ 

وىل العبادة اْلُ  أنَّ  :فمعناها ،يلزم إعادة العبادة :إذا قالوا :ةٌ أصوليَّ  فائدةٌ  :هذه القاعدة ْذ ُخ 

ام وإنَّ  ،وىل ليست بباطلةٍ العبادة اْلُ  أنَّ  :فمعناها ،وقتيلزم اإلعادة ِف ال : إذا قالواإالَّ  ،باطلةٌ 

 .قصفيها بعض النَّ  ْلنَّ  ؛اإلعادة بُّ َح تَ ْس يُ 
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 عبادةٍ  كلُّ  ،ةٍ من مرَّ  ن عدم جواز تكرار الفريضة أكثرَ وْ رَ أصحابنا يَ  ألنَّ  ؛اجد   وهذه نوادرُ 

 ،هذا من اإلحداث نَّ إ :ويقولون ،هدون فيويشدِّ  ،ةٍ من مرَّ  كرارها أكثرَ ن جواز تَ وْ رَ ال يَ  واجبةٍ 

 .اعد   ا معدودةٍ جد   نادرةٍ  صورٍ   يفإالَّ 

 

َفإِْن َقَطَعَها ، َوَلُه َتْقِديُمَها َعَلْيَها بَِزَمٍن َيِسٍْي ِِف اْلَوْقِت ، ةِ يمَ رِ ْح التَّ  عَ ي مَ وِ نْ يَ وَ : )قال 

َد َبَطَلْت  ََلِة َأْو َتَردَّ  (.ِِف َأْثنَاِء الصَّ

 

 وإالَّ  ،احريمة استحبابً مع التَّ  ة حارضةً يَّ أن تكون النِّ  أْي  (،ةِ يمَ رِ ْح التَّ  عَ ي مَ وِ نْ يَ وَ ) :قال

األفضل  بل إنَّ  ،املرشوط م عىلط يتقدَّ والرشَّ  ا رشطٌ ألَّنَّ  ؛حريمةة عىل التَّ يَّ م النِّ فيجوز أن تتقدَّ 

 .هذا األصل ،حريمةم عىل التَّ أن تتقدَّ 

مع  أن ينوَي  بُّ حَ تَ ْس يُ  :قني من املذهب يف قوهلمالفقهاء املحقِّ  ولذلك نازع بعض

بل  ،غري صحيٍح  :قالوا-فاملصنِّ  كالم الَّذي هو- ،هذا غري صحيٍح  :نازعوا قالوا ،حريمةالتَّ 

صحاب ذكر ستحريمة جيب االتَّ  ،حريمةا مع التَّ ب وجوبً حَ ْسَتْص وتُ  ،ةيَّ م النِّ حيح أن تتقدَّ الصَّ 

 بُّ حَ تَ ْس ًم يُ ا باقي األعًمل فإنَّ وأمّ -صحاب بعد قليلٍ ستواع االسأذكر أن- ،ها فقطة فييَّ النِّ 

 .ه واجٌب فإنَّ  ،صحاب حكمهاستدون ا ،صحاب ذكرها فقطستا

 .صحابستاال ي  عندما أذكر نوعَ  سأعيد هذه املسألة بعد قليلٍ 

من اليسْي ضابطه الزَّ  ،يسريٍ  ة قبل الفعل بزمنٍ يَّ النِّ  مَ جيوز له أن يقدِّ  أْي  (هُ لَ وَ ) :يقول

 .هذه قاعدهتم، عرِفي 

 ه ناوٍ املرء أكيد أنَّ  ألنَّ  ؛الة يف الوقتأن يكون قد نوى الصَّ  البدَّ  أْي ، ِِف اْلَوْقِت() :قال

ستنوي  ،اهلل يف العمر إن مدَّ  بل عرشين سنةً  ا،وعرشين يومً  ،بعدها صالة عرشين صالةً 

ة يف أثناء رَب تَ عْ مُ ـة الْ يَّ أن تكون النِّ  البدَّ  ،مةتك هذه متقدِّ  نيَّ رَب تَ عْ ال تُ  ،هالوات القادمة كلَّ الصَّ 
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ة الفعل نيَّ  ألنَّ  ؛ةة الفرضيَّ  من غري نيَّ وكربَّ  ،استيقظ ثمَّ  ،نام ثمَّ  ،فلو نوى قبل العرص ،الوقت

 ألنَّ  ؛ فريضةً رَب تَ عْ ا ال تُ إَّنَّ  :فنقول ،ةة الفرضيَّ  من غري استحضار نيَّ وكربَّ  ،باملئة مئةٌ  أكيد موجودةٌ 

وهلا  ة هلا استدامةٌ يَّ النِّ ألنَّ  ت،نقطع ذكرها يف أثناء الوقوا ،عيني كانت قبل الوقتتك بالتَّ نيَّ 

 .صحابستيف اال كًم سأذكر بعد قليلٍ  ،قطعٌ 

 سواءً  ،بعد دخول الوقت أْي  ،ِِف اْلَوْقِت() :وقوله ،افً رْ عُ  أْي  (،ْيٍ ِس يَ  نٍ مَ زَ بِ ) :فقوله اإذً 

 .تهاافلة بدخول وقت مرشوعيَّ والنَّ ،بدخول وقتها انت فريضةً ك

قبل أن أرشح كالم  هذه مسألةٌ ، (ْت لَ طَ بَ  دَ دَّ رَ تَ  وْ أَ  ةِ ََل الصَّ  اءِ نَ ثْ  أَ ا ِِف هَ عَ طَ قَ  نْ إِ فَ ) قوله:

 :أريدك أن تعرف أمرينف املصنِّ 

 .الةتدامتها يف الصَّ ه يلزم اسوأنَّ  ،ة رشطٌ يَّ النِّ  م معنا أنّ كًم تقدَّ  :لاألمر األوَّ 

 .«ةيَّ صحاب النِّ ستا» :ا العلًمءيهَ مِّ َس ة يُ يَّ استدامة النِّ

 :ة ينقسم إىل قسمنييَّ صحاب النِّ ستا

 .حلكمها صحاٌب ستا

 .لذكرها صحاٌب ستوا

كر الذُّ  َب ح  ْص تُ ْس ا إذا اة طبعً يَّ والنِّ  ،كرة الذُّ د نيَّ وَج الة تُ جيب أن يكون عند ابتداء الصَّ 

وإن  ،مهوجيوز أن تتقدَّ  ،االة وجوبً ذكرها وحكمها موجدان عند افتتاح الصَّ  ،احلكم َب ح  ْص تُ ْس ا

 .ةة الفرضيَّ كنيَّ  ؛اتيَّ  يف بعض أنواع النِّ نسيه قلياًل 

كيف  ،صحاب ذكرهاستا بُّ حَ تَ ْس ويُ  ،صحاب حكمهاسته جيب االة فإنَّ ا يف أثناء الصَّ أمَّ 

 ء؟هذا اليشَّ 

وقد  ،فقد ينسى ،ه مصلٍّ ها أنَّ الة كلِّ ر يف أثناء الصَّ خص يتذكَّ الشَّ  كر أنَّ صحاب الذُّ ستا

عند ابتداء  ة موجودةٌ يَّ النِّ  ألنَّ  ؛صالتك صحيحةٌ  :فنقول ،وقد يغفل يف أثناء صالته ،يسهو

 .كر فقطصحاب الذُّ ستا ًم تركَت وإنَّ  ،الةالصَّ 
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 .وهذا واجٌب  ،أي استدامة احلكم ،صحاب احلكمستا :اينوع الثَّ النَّ 

 ستدامة احلكم؟وما معنى ا

 .ةيَّ عدم قطع النِّ  ،عدم القطع أْي 

 ة هي مسألةٌ يَّ مسألة النِّ ،سأرجع هلا بعدها بعد قليلٍ  دقيقةٌ  ا ينبني عليها مسألةٌ أعيدها ألَّنَّ 

 ِف ةيَّ ناْلم» :ه سًمَّ ا كاماًل جملدً  ف القرايفُّ ى ألَّ حتَّ  ؛أطالوا يف بحثها ءالعلًم ولكنَّ  ،اد  ج   سهلةٌ 

تها بعض املسائل ة ودقَّ يَّ يف مسائل النِّ  كاملةٌ  ت كتٌب فَ لِّ وأُ  ،من طبعةٍ  أكثرَ  مطبوعٌ  «ةيَّ أحكام النِّ 

 .فيه ويكون أدقَّ  ،يف هذا الباب عٍ وبعضهم يكون غري موسَّ  ،اا شديدً عً عون توسُّ يتوسَّ 

  أهمُّ  ْق رِّ فَ  ،وحكمٍ  ،صحاب ذكرٍ ستا :ة كًم قلت لكميَّ نرجع ملسألتنا النِّ 
ٍ
كر ما الذُّ  يشء

ما هو و ،؟ عدم وجود القاطع هلاصحاب احلكم هو ماذاستا ،؟ استحضارها هذا سنةٌ هو

أن  ؟ أْي ة القطعما معنى نيَّ  (ةِ ََل الصَّ  اءِ نَ ثْ  أَ ا ِِف هَ عَ طَ قَ  نْ إِ فَ ) :ف قال؟ هو ما ذكره املصنِّ القطع

 ثمَّ  ،ملن كان يف صالةٍ  ءالعلًم بُّ ح  تَ ْس يَ فَ  ،اها العلًمء أحيانً وقد استحبَّ  ،ه ليس يف صالةٍ أنَّ  ينوَي 

يف  أن يستمرَّ  َوََّنَْوا ،وخير  من املسجد ،أن يقطع صالته كاملةً  ه ليس عىل طهارةٍ ر أنَّ يتذكَّ 

 .حريمدوا يف التَّ بل شدَّ  ،ه من العبثألنَّ  ؛صالته

 ،قاء أفعالهمع ب ،تهفيجب عليه قطع نيَّ  :قالوا ،حامى أن خير  من الزِّ ياستح فإن :قالوا

 .الةا بالصَّ ال يكون عابثً ة لكييَّ جيب قطع النِّ  ،اها تسبيحً جيعلها كلَّ  ،الةح يف الصَّ ويسبِّ 

يقصد  اإذً  ،الةه قد خر  من الصَّ أنَّ  ،ه ليس يف صالةٍ أنَّ  ة املراد هبا أن ينوَي يَّ قطع النِّ  اإذً 

 .اخلرو  منها

 قويٍّ   لسبٍب ة الفعل إالَّ و  من فعلها بنيَّ ال ينوي اخلر دخل يف صالةٍ  نْ مَ  يف الغالب أنَّ 

ه قد يريد اخلرو  منها أنَّ  سيأيت بعد قليلٍ  ،هوضوءَ  ا أن يكون قد قطع حدٌث إمَّ  ؛اا جد  ا جد  جد  

 .اا جد  جد   لكن ينوي مع بقاء األفعال نادرٌ  ،أخرى ألجل صالةٍ 

 .أخرى وهذه مسألةٌ  ،إىل نافلةٍ  يقلبها من فريضةٍ  ،ةيَّ وهي قلب النِّ ثانيةٌ  ةٌ لكن هناك نيَّ 
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 :عندي مسألتان

 ق بالقطع أم ال؟حَ لْ العزم هل يُ  :وىلاملسألة األُ 

 ،اه إذا عزم عىل القطع يكون قاطعً فإنَّ  ،بالقطع ٌق حَ لْ العزم عىل املشهور مُ  ،نعم :قالوا

 .مد ليس املتوهَّ املتأكِّ  العزم

 :نقول ،ومالصَّ  ]يف[ثل ما قلنا م ،اقاطعً الة ليس العزم عىل فعل ما يبطل الصَّ  :انيةالثَّ 

لكن العزم  ا،رً ر ليس مفطِّ العزم عىل أكل املفطِّ  ،روم وبني العزم عىل أكل املفطِّ فرق بني قطع الصَّ 

 .ئزِّ جَ ال تقبل التَّ  ةٌ العزم نيَّ  عندهم أنَّ  ا عىل املشهور ألنَّ طبعً -عىل الفعل 

العزم حينًم  إنَّ  :ور فقالوامن الصُّ  جلازمة يف كثريٍ ة ايَّ فريق بني العزم والنِّ ولصعوبة التَّ 

 .الة للصَّ ه يكون مبطاًل فإنَّ -غرى عندهمة الصُّ يَّ وهي النِّ -ا ا جد  يكون قوي  

 

 (.ازَ َج  عِ ِس تَّ مُ اْلـ هِ تِ قْ وَ   ِِف ًَل فْ نَ  هُ َض رْ فَ  دٌ رِ فَ نْ مُ  َب لَ قَ  نْ إِ وَ : )قال 

 

 ؟القلب ما هو ،القلبلك عن مسألٍة قريبٍة من القطع؛ وهي بدأ يتكلَّم املصنِّف بعد ذ

 :ة عند فقهائنا أمرانيَّ النِّ  إنَّ  :نحن قلنا

 .ة الفعلنيَّ  -

 .عينية التَّ ونيَّ  -

ومن  ،إىل نافلةٍ  ها من فرضٍ لَ قَ نَ  ،عينيَ  التَّ غريَّ  ،عينية التَّ ًم قطع نيَّ وإنَّ  ،ة الفعل مل يقطعهانيَّ 

 ا القلب ما هو؟إذً  ،القلب :هذا معنى قوله اإذً  ،وهكذا ،إىل نافلةٍ  لةٍ ومن ناف ،إىل فرضٍ  نافلةٍ 

 ،ايً ما زال مصلِّ  ؛ة الفعلبقاء نيَّ  ا،هوعدم تغريُّ  ،ة الفعلعيني مع بقاء نيَّ ة التَّ تغيري نيَّ 

 .عينية التَّ فالقلب لنيَّ 

 ه باملنفرد ملاذا؟وخصَّ  ،ةيَّ لنِّ م عن قلب ابدأ يتكلَّ  (،ًَل فْ نَ  هُ َض رْ فَ  دٌ رِ فَ نْ مُ  َب لَ قَ  نْ إِ وَ ) :قال
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 ،إلمامه يف مسائَل  ته تبعٌ املأموم نيَّ  فإنَّ  ؛بخالف املأموم ،املنفرد احلكم فيه واضٌح  ألنَّ 

 .فيف آخر كالم املصنِّ مع اإلماماملأموم  وسأذكر قواعدَ  ،لإلمام ته تكون تابعةً ففي بعض املسائل نيَّ 

 تكبرية يكربِّ  يعني رجٌل  ،(ازَ َج  عِ ِس تَّ مُ اْلـ هِ تِ قْ وَ   ِِف ًَل فْ نَ  هُ َض رْ فَ  دٌ رِ فَ نْ مُ  َب لَ قَ  نْ إِ وَ ) :قال

إذا مل يكن  ،صحيٌح  جيوز إذا كان هناك غرٌض - صحيٌح  جاءه غرٌض  ثمَّ  ،اإلحرام لصالة الفجر

 اإذً  ،فإذا اإلمام قد أقام ،اجلًمعة انتهت أنَّ   يظنُّ وهو يكربِّ -فهو مكروهٌ  صحيٌح  هناك غرٌض 

فهنا  ،حيح هو إدراك اجلًمعةفهنا الغرض الصَّ  ،وىل فاتتهأو اجلًمعة األُ  ،أخرى مجاعةٌ ا علم أَّنَّ 

 .جيوز له ذلك ،ةً فيجعلها سنَّ  ،إىل نافلةٍ  ة من فريضةٍ يَّ يقلب النِّ  ،جيوز له القلب

َ  سنَّ لكن لو كان صىلَّ  وقت  ألنَّ  ؛؟ ما جيوز؟ ما رأيكمة الفجر هل جيوز له أن يصِّلِّ

 .الةا العرص فمن بعد الصَّ وأمَّ  ،بعد الفجر ؟بدأي الة متىصَّ لعن اهي النَّ 

سع ألداء فيجوز له قلبها لكن برشط أن يكون الوقت يتَّ إذا كان هناك غرٌض صحيٌح 

 ،لصالته وهو مبطٌل  ،ة حرامٌ يَّ قلبه للنِّ  :سع فنقولا إن مل يتَّ وأمَّ  ،جيوز حينئذٍ  ،الفريضة بعدها

 .وقته ضهذا بع ألنَّ  ؛الة الفريضةالصَّ جيب عليه أن يقطع ويبدأ يف 

ضاق عليه  ألنهَّ  ؛طلةً ابالة وجيعل الصَّ  ،الةة الصَّ نيَّ  قطع هألنَّ  ؛الةفالقلب يبطل الصَّ 

 .الة الفريضةل مع ضيق وقت الصَّ أن تتنفَّ  افلة ما يصحُّ والنَّ  ،الوقت

 

َوإِْن ، مِ اَم تِ ئْ ااِل وَ  ةِ امَ مَ اإْلِ  ةُ يَّ نِ  ُب ََيِ وَ  ،ََل طَ بَ  ضٍ رْ فَ  ىَل إِ  ضٍ رْ فَ  نْ مِ  يَّتِهِ نِ بِ  َل قَ تَ انْ  نِ إِ وَ : ) قال

، َكنِيَِّة إَِماَمتِِه َفْرًضا  (.َنَوى اْلـُمنَْفِرُد ااِلْئتاَِمَم َلْ َيِصحُّ

 

 ،هرالظُّ  ه مل يصلِّ  أنَّ ر مثاًل تذكَّ  ثمَّ  ،ا العرصالة ناويً خص إذا افتتح الصَّ الشَّ  إنَّ  :يقول

التان بطلت الصَّ  :يقول ،هر إىل العرصعيني من الظُّ ة التَّ فهنا قلب نيَّ  ،ارً هْ سأجعلها ظُ  :لفقا

 .هر ويف العرصة يف الظُّ بطلت الفرضيَّ  أْي  ،كالمها
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 فيصِّلِّ  ،ًم تكون نفاًل وإنَّ  ،؟ ال تبطلالةوهل تبطل الصَّ  ،بطل الفرضان أْي  (ََل طَ بَ ) :اإذً 

 ؟لتبط الا إَّنَّ  :ا قلناملاذ ،وتكون نفاًل  أربع ركعاٍت 

 ،تهه قلب نيَّ ألنَّ  ؛االعرص ال تصلح عرًص  ،ةيَّ وىل العرص بطلت بقلبه النِّ الة األُ الصَّ  ألنَّ 

 ،فعلها لأوَّ  نْ ا م  هَ و  نْ ه مل يَ ألنَّ  ؛ا ال تنعقدفإَّنَّ  ،تي قلب إليهاانية الَّ الة الثَّ وهي الصَّ  ؛هرا الظُّ وأمَّ 

ل صحاب حكمها من أوَّ سته جيب اوقد ذكرنا أنَّ  ،الةالصَّ  يف كلِّ  ةً ة جيب أن تكون موجوديَّ والنِّ 

 ٍذ.ا تبطل حينئعىل أَّنَّ  دلَّ ف ،هلاعيني يف أوَّ ة التَّ صحب نيَّ ستوهو مل ي ،الة إىل آخرهاالصَّ 

 ا أن ينوَي وجيب عىل اإلمام وعىل املأموم معً  أْي  ،(مِ اَم تِ ئْ ااِل وَ  ةِ امَ مَ اإْلِ  ةُ يَّ نِ  ُب ََيِ وَ ) قال:

الة وهو ل الصَّ من أوَّ  ،الةل الصَّ عند فقهائنا من أوَّ  اإلمامةَ  اإلمام جيب أن ينوَي  ةُ نيَّ  ،اإلمامةَ 

بعد  ك،ا بعد ذلهَي جيوز أن ينو: وهلا وجهٌ  ،اجد   ةٌ وهي قويَّ - ثانيةٍ  ويف روايةٍ  ،هذا كالمهم ،ينوهيا

 .تكبرية اإلحرام

ذين ولذلك الَّ  ؛ا وقد نوى أن يكون إمامً ه جيب أن يكربِّ أنَّ  ءولكن املشهور عند الفقها

ا إمامً مأموًما أو  نويت اإلمامة :ه يقولأنَّ -إن مل أنَس  قد أشري له بعد قليلٍ -ة يَّ ظ بالنِّلفُّ ن التَّ وْ رَ يَ 

 ،اإلمام اإلمامة فيجب أن ينوَي  ،بعد ذلك فيزيدون كلمةً  ،واملأموم واجبةٌ  اإلمامةة نيَّ  ألنَّ 

 .حال اإلمامة واالئتًمم أْي  ،حاهلًم فيجب أن ينوَي  ،امومً واملأموم أن يكون مأ

الة وهو وافتتح الصَّ  ،اكان منفردً  يعني شخٌص  (،مَ اَم تِ ئْ ااِل  دُ رِ فَ نْ مُ ـى الْ وَ نَ  نْ إِ وَ )قال: 

علم  ثمَّ  ،أو أقيمت قبله ومل يسمع هبم م،وا تكبرية اإلحراكربَّ  ،فأقيمت بجانبه مجاعةٌ  ،منفردٌ 

ل العبادة ة جيب أن تكون من أوَّ يَّ النِّ  ألنَّ  ؛ال يصحُّ  :فقهاؤنا يقولون ،خل معهمفأراد أن يد ،هبم

 فهي عندهم داخلةٌ  ،ة اإلمامة واالئتًممعيني تعيني نيَّ ومن التَّ  ،عينيق بالتَّ ة تتعلَّ يَّ والنِّ  ،إىل آخرها

 .اهَي ذلك عندهم جيب أن ينول، ة اإلمام املنفرد واجلًمعةتي جيب الفرق بني نيَّ عيني الَّ ة التَّ يف نيَّ 
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 تكبرية اإلحرام بأن ابتدأ صالته وكربَّ  (،دُ رِ فَ نْ مُ ـى الْ وَ نَ  نْ إِ وَ ) :فولذلك قال املصنِّ 

قبل  اكان عاملً  ال فرَق  ،أو مل يعلم به ،ا كان عاملا باإلمامبعد ذلك نوى االئتًمم إمَّ  ثمَّ  ،امنفردً 

 .ه فال يصحُّ  بعدإالَّ  ما دام مل ينو   ،كبري أو بعدهالتَّ 

وإن نوى املنفرد  أْي )َكنِيَِّة إَِماَمتِِه َفْرًضا(،  :معنى قوله(، َكنِيَِّة إَِماَمتِِه َفْرًضا) :قال

عىل  وبناءً  ،ة اإلمامةنيَّ  ،ةيَّ النِّ  مل تصحَّ  ،مل تصحَّ  ؛فنوى اإلمامة آخرُ  دخل معه شخٌص  ثمَّ  ،الةالصَّ 

 ؟ةوضحت املسأل ،صالة املأموم ذلك مل تصحَّ 

قد  نفإن مل تك ،آخرُ  يدخل معه شخٌص  ثمَّ  ،ا تكبرية اإلحرام منفردً اس يكربِّ من النَّ كثريٌ 

وصالة املأموم  ،مجاعةً  لكن ال تصحُّ  ،صحيحةٌ  الة فصالتك حينئذٍ ل الصَّ اإلمامة من أوَّ  نويَت 

 .صالة املأموم باطلةٌ  ،باطلةٌ  حينئذٍ 

 .َلةه إذا بطل االئتامم بطلت الصَّ أنَّ  :يقد أشْي هلا اليوم وه عندهم قاعدةً  ْلنَّ 

، ه قد نوى اإلمامة من ابتدائهاأنَّ  م وقد علإالَّ  دخل مع إمامٍ ي  الر  دائًًم حيإذًا املأموم 

 .ه هو األحوطكالم فقهائنا أنَّ  ،ىل واألحوطوْ األَ  وه اهذ

بالفرض  خا ي  هوًم ة اإلمامة إنَّ اشرتاط نيَّ  أنَّ  يعني (،اًض رْ فَ ) :قال :ثانيةٌ  عندنا مسألةٌ 

 ؟افلة جيوزملاذا قال النَّ ؛افلةدون النَّ 

 :حيحنييف الصَّ  اسٍ حديث ابن عبَّ  ،يلالة يف اللَّ للصَّ   بيُّ  النَّ ا كربَّ ديث ملَّ حل :قالوا

َ  كَ امَّ لَ فَ  ،اوهلَِ  طُ ِِف  هُ تُ الَ َخ  ةُ ونَ مُ يْ مَ وَ   يُّ بِ النَّ  امَ نَ وَ  ،ةِ ادَ َس وِ الْ  ضِ رْ  عَ ِِف  اسٍ بَّ عَ  نُ ابْ  امَ نَ »   يُّ بِ نَّ ال َبَّ

َ كَ وَ  ،وءِ ُض وُ  الْ ِِف   يِّ بِ النَّ  لِ عْ فِ  َل ثْ مِ  َل عَ فَ وَ  ،اسٍ بَّ عَ  نُ ابْ  امَ قَ   نْ مِ  هِ ِس أْ رَ بِ   يُّ بِ النَّ  َذ َخ أَ فَ  ِه،بِ انِ َج بِ  َبَّ

 .«هِ ينِ مِ يَ  نْ عَ  هُ لَ عَ َج وَ  هِ لِ اَم ِش 

 .الةت الصَّ وصحَّ  ،امومً مأ اسٍ دخل معه ابن عبَّ  ثمَّ  ،دا منفرً كربَّ  بيُّ النَّ 

 بيَّ النَّ وال نعلم أنَّ  ،افلة دون الفريضةه خالف القاعدة فنجعله يف النَّ وألنَّ  :قال فقهاؤنا

 .نوى اإلمامة بعد ذلك ثمَّ  انوى انفرادً  

 قاعدة
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 ؛عىل قاعدةٍ  هذا بناءً  ُق حَ لْ ويُ  ،جيوز :انية نقولواية الثَّ الرِّ  ،هذا عىل املشهور نَّ إ :لكم قلُت 

ما ثبت ِف  أم كلُّ  ،افلة وال عكَس ما ثبت ِف الفرض يثبت ِف النَّ  هل كلُّ  :إشكالٍ  َملِّ  قاعدةٌ هي 

 ؟افلة يثب ِف الفرض وال عكسالنَّ 

 .هكذا :قولت األخرى[و] ،هكذا :قولتمها احدإن ان متناقضتاقاعدت

وهي  ؛خرىأ واحدةٌ  ى من ذلك صورةٌ نَ ثْ تَ ْس يُ  ،وهي الفرض ،ورة املستثناةهذه الصُّ  اإذً 

نوى  مأمومٌ  ُف لَ خْ تَ ْس مُ ـيف االستخالف الْ -إن شاء اهلل حكمها بعد قليلٍ -وسيأيت  ،االستخالف

ل اين من أوَّ ها هذا اإلمام الثَّ ه مل ينو  مع أنَّ  ،لصالة اإلمام أو تكملةً  ،عن اإلمام اإلمامة نيابةً 

ه ال ألنَّ  ؛ذلك له يَح ب  حيث أُ  ،لاألوَّ عن اإلمام  ف نائٌب لَ خْ تَ ْس مُ ـالْ  ألنَّ  تصحُّ  :فنقول ،الةالصَّ 

 .ًا فال تنخرم القاعدة باالستخالفإذ ،دون حاالٍت  ًم يف حاالٍت وإنَّ  ،اجيوز االستخالف مطلقً 

 

 (.ْت لَ طَ بَ  رٍ ْذ  عُ ََل بِ  مي تَ ؤْ مُ  دَ رَ فَ انْ  نِ إِ وَ : )قال 

 

وهذا من  ،بطلت رٍ ذْ فرد بال عُ فإذا ان ،املأموم إذا دخل مع إمامه إنَّ  :يقولون ءالفقها

 ء.تي ذكرها الفقهاختريج القاعدة الَّ 

 .ة املأموم تبطل ببطَلن االئتاممصَل وهي أنَّ 

 .وببطالن صالة اإلمام ،ببطالن االئتًمم سنشري هلا بعد قليلٍ  ةٌ هذه قاعد

 إذا إالَّ  ؛الةصَّ الا تبطل فإذا انفرد املأموم بإرادته فإَّنَّ  ،الةإذا بطل االئتًمم بطلت الصَّ  اإذً 

 لعذر؟ما هو ضابط او ،كان لعذرٍ 

 .ف عن صالة اجلمعة واجلًمعةخلُّ يبيح التَّ  عذرٍ  كلُّ  :هضابط العذر عندهم أنَّ 

 قاعدة

 قاعدة
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ما يبيح  كلُّ  :ًم نقولإنَّ  ،ف عن اجلًمعةخلُّ ف عن اجلمعة هي أعذار التَّ خلُّ ا أعذار التَّ طبعً 

وعىل  ،فسكاخلوف عىل النَّ  ؛تي تبيح ترك اجلًمعةالَّ  وسيأيت باب يف األعذار ،ترك اجلًمعة نفسها

 ليل؟ما الدَّ  ،االنفصال زها ِّتيكلُّ  ،ديدواملرض الشَّ  ،وعىل الولد ،فيقالرَّ 

أو  ،«اذُ عَ ا مُ يَ  َت نْ أَ  انٌ تَّ فَ أَ » : بيُّ فقال النَّ  ،انفصل ذ ثمَّ  مع معاٍ ذي صىلَّ جل الَّ ذلك الرَّ 

مل يبطل   بيُّ فالنَّ  ،«اذُ عَ ا مُ يَ  َت نْ أَ  انٌ تَّ فَ أَ » :لفظة بدون «سلمٍ م»واحلديث يف  ،غريها من األلفاظ

 .الةخر  من الصَّ  ،عىل أهله ،عىل ماله خشيةً  ؛ه لعذرٍ عىل أنَّ  فدلَّ  ،اينصالة الثَّ 

 

 (.َف ََل ْخ تِ ْس ا ََل فَ  ،هِ امِ مَ إِ  ةِ ََل َص  نِ ََل طْ بُ بِ  ومٍ مُ أْ مَ  ةُ ََل َص  ُل طُ بْ تَ وَ : )قال 

 

 :هذه اجلملة فيها مسألتان

 .بطالن صالة املأموم ببطالن صالة اإلمام :وىلاملسألة األُ 

 .مسألة االستخالف :انيةواملسألة الثَّ 

يف باب  ،أوسعَ  ها يف وقٍت لَ  أريد أن أفصِّ ألينِّ  ؛فقط وسأشري هلا إشارةً  ،وىلنبدأ باألُ 

 .هلا مستثنياٍت  ألنَّ  ؛اإلمامة

 ،ومها متشاهبتان ،تانفهًم قاعدتان مهمَّ  ؛هلاتني القاعدتني تنتبهَ عندنا قاعدتان أريد أن 

 وقد يستدلُّ  ،مع اختالفهًم ،إحدى القاعدتني يف األخرى ُل خ  دْ من طلبة العلم قد يُ  وكثريٌ 

 .بإحدامها عىل األخرى

تي ذكرها الَّ  ،ببطَلن صَلة اإلمام صَلة املأموم تبطل (1)بطَلن أن :وىلاْلُ ]القاعدة[ 

 .هايخ هنا بنصِّ الشَّ 

 .ن صَلة املأموم ببطَلن االئتاممبطَل :انيةالقاعدة الثَّ 

                                                 

 لعل الصواب بدون قوله: )بطالن(، أو بدون قوله اآليت: )تبطل(.( ١)

 قاعدة

 قاعدة
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ا إمَّ  ،ة اخلرو ا بنيَّ إمَّ  ؛َل طَ االئتًمم بينهًم بَ  لكنَّ  اإلمام صالته صحيحةٌ  بمعنى أنَّ 

 م.بطالن صالة املأموم ببطالن االئتًم ،وهكذا ،ريقا ملرور الطَّ إمَّ  ،ًمعسَّ الا لعدم إمَّ  ،باالنفصال

 ثمَّ  ،ًم إشارةً وىل فقط ربَّ سنذكر القاعدة األُ  ،من القاعدتني استثناءاٌت  واحدةٍ  ا لكلِّ طبعً  

 .تنينذكرمها كامل

 مع اإلمام وصىلَّ  ،املسجد ذي يف رشقيِّ يف هذا البيت الَّ  ٌل  لو جاءنا رجمثاًل  :من األمثلة

 ؛وىل يف القاعدة األُ فليس داخاًل  ،صالة اإلمام صحيحةٌ  ،ا االئتًممناويً  ،هر معه الظُّ هنا صىلَّ 

 مع اإلمام؟ يف البيت يصحُّ  نْ لكن هل ائتًمم مَ 

 فصالتك يف البيت إن نويَت  ،بطل االئتًمم فحينئذٍ  ،د بينهًم طريٌق وَج ه يُ ألنَّ  ؛ما يصحُّ 

 .مع اإلمام باطلةٌ  ك مأمومٌ أنَّ  أْي  ،لإلمام ك تابعٌ أنَّ 

 ،اسبعض النَّ  ه يفعلها وهذلكن قد تصِّلِّ  وإن نويت االئتًمم :أخرى ةً أعيدها مرَّ 

ة يَّ نب إنًَّمو ،ة االئتًمم مع اإلمام ال بنيَّ يصِّلِّ  ؛الةيف الصَّ  ذي عنده إشكاٌل أو الَّ  ،نِّ كبار السِّ  ةً وخاصَّ 

 ؟نْي  نتَ الفرق بني الثِّ  ما ،املتابعة

 ،نِّ السِّ  يف كون لكبريت وهذه غالبال يسهو  كي ،إذا ركع ركع ، كربَّ إذا كربَّ  ة املتابعةبنيَّ 

وإن  ،ة االئتًممال بنيَّ  ،ة املتابعةيَّ نفتكون ب ،أو ينقص ،ال يزيد يف صالتهأو كذا فيتابع اإلمام لكي

 .ق بينهًمفرِّ ال أ يقول:ا يً كان عامِّ 

 .شديدمن باب عدم التَّ  صالتك صحيحةٌ  :نقول

 ؛هي االستخالفو :انيةألة الثَّ املسهذه ، بُِبْطََلِن َصََلِة إَِماِمِه، َفََل اْستِْخََلَف() :قال

 ؟االستخالف ما معناه

 ه. عنمن املأمومني يصِّلِّ  ا آخرَ شخًص  يُب ن  اإلمام يُ  أنَّ  :معنى االستخالف هو

ف ينوي اإلمامة من لَ خْ تَ ْس مُ ـالْ  ة أنَّ من نيَّ  ؛ةيَّ نى من النِّثْ تَ ْس مُ -معنا كًم مرَّ -االستخالف 

 .الةل الصَّ أوَّ 
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 ،عن اإلمام ف نائٌب لَ خْ تَ ْس مُ ـالْ  ألنَّ  ؛ستثناء حقيقته ليست من القاعدةهذا اال نَّ إ :وقلنا

 .وهكذا ،لدَ بْ مُ ـوالبدل يأخذ حكم الْ  ،وب عنهنُمَ ـائب يأخذ حكم الْ والنَّ ،االستخالف يزَ ج  حيث أُ 

 .نةٍ معيَّ  يف أحوالٍ  ًم يصحُّ وإنَّ  ،ا دائًًم االستخالف هذا ليس جائزً 

 .ٌف ستخالال اه بطلت فيه صالة اإلمام فإنَّ  موضعٍ  كلُّ  :وىل عندنااْلُ  (1)اعدةقال

 كيف تبطل صالة اإلمام؟

ورال]   من غريالة صىلَّ قبل ابتداء الصَّ  ، من غري طهارةٍ أن يكون اإلمام صىلَّ  :وىلاألُ  [ةصُّ

 .صالته باطلةٌ  ؛طهارةٍ 

ورال] من  رشطٍ  أيِّ  فواُت  ٌة، وعىل ثوبه نجاسأن يكون اإلمام قد صىلَّ  :انيةالثَّ  [ةصُّ

 .األمور]ذلك من[ وهكذا إىل غري  ،لةبْ  إىل غري الق  صىلَّ  ،الةالصَّ  رشوط

 .االستخالف ه ال يصحُّ فإنَّ -بطلت ابتداءً -فيه صالة اإلمام  مل تصحَّ  موضعٍ  كلُّ  اإذً 

 من نواقض ناقٌض  دَ ج  يعني إذا وُ  ،الةالة يف أثناء الصَّ إذا بطلت الصَّ  :انيةالثَّ  الة[احل]

 .كاالستخالف كذل ه ال يصحُّ فإنَّ  ؛ا بعد وجود هذا املبطلوفعل ركنً  ،الةالصَّ الوضوء يف أثناء 

الة يمنع من يف أثناء الصَّ  حدٌث  دَ ج  إذا وُ -انيةأرجع للثَّ  الثة ثمَّ أذكر الثَّ - :الثةالثَّ  [ةالاحل] 

 .خلفه فيصحُّ  نْ فأناب مَ  ،أو مرضٍ  ،أو خوٍف  ،ينقض الوضوء كحدٍث  ،إمتامها

 .الةت الصَّ ذي بعده صحَّ كن الَّ ه إذا أناب قبل انتقاله للرُّ دث إذا حدث به فإنَّ ا احلوأمَّ 

 ،كنوقد بطل هذا الرُّ  ،باطلٍ  ه أتى بركنٍ ألنَّ  ؛ذي بعده فال تصحُّ كن الَّ وإن انتقل للرُّ 

 .هاالة كلُّ فتبطل الصَّ 

أو  ،خرجت منه ريٌح  ،جودالسُّ  اإلمام إذا أحدث يف أنَّ  :الثاين والثَّ الفرق بني الثَّ  اإذً 

 .الةت الصَّ الة صحَّ فأكمل الصَّ  ،بعدي الةأو أكمل الصَّ  ،لِّ َص  :نوقال للمؤذِّ  ،فانرصف مبارشةً  بوٌل 

                                                 

: : )أحوال( وأيضا قوله بعدُ قوله قبُل  أن قوله هنا: )القاعدة( املراد: )احلالة( بدليل-علمأواهلل –فيبدو يل ع، ذا املوضع مشكل يف املسموه( ١)

لكيفية بطالن للتفريق بينها وبني الصورتني اللتني ذكرمها يف الوسط  أظهر )حالة(أن كوَّنا  )احلالة الثانية( وهي يف املسموع: )الصورة( ورأيت

 فاهلل أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم. ، وجعلت هلا اللون األخض لبيان الربط بينهًم،، وإن كان سًممها الشيخ: )الصورة(اإلمام
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بطلت  ،أكمل :نوقال للمؤذِّ  ،ويف قيامه رجع ،قام ثمَّ  ،لكن لو أحدث وهو ساجدٌ 

 .أعيدوا صالتكم كاملةً  ،صالهتم

 أ ففيها استخالف؟ه مل يتوضَّ ر أنَّ الثة تذكَّ عة الثَّ كويف الرَّ  ،ااحلدث كان سابقً  لو أنَّ 

 ف؟متى يستخل اإذً  ،فيها عىل املشهور ال استخالَف 

 ،كاملرض آخرُ  عذرٌ  دَ ج  أو إذا وُ  ،ذي بعدهكن الَّ إذا أحدث وأناب قبل انتقاله للرُّ 

َ ْح أُ  أو ء:يقول العلًم-ةً صارت هذه مرَّ قد و–أو  ،يحب  تي تُ وغري ذلك من األمور الَّ  ،واخلوف
 رص 

انقطع  ،وهو يف صالته-حدثت وأنا موجودٌ وقد - ،ال يستطيع قد يكون هناك إمامٌ  ،عن القراءة

َ ْح أُ  ،ما استطاع الكالم ،الةا يف أثناء الصَّ صوته متامً 
 .عن القراءة رص 

لكن لو استخلف من غري  ،تواستخلف صحَّ هذا لو رجع أخونا  ء:عبارة الفقها فسن

 .جيوز له االستخالف ه الألنَّ  ؛ما يصحُّ  عذرٍ 

 

 (.حَّ  َص اًم ـتَ ؤْ مُ  ُب ائِ النَّ  ادَ عَ وَ  هُ بُ ائِ نَ  مْ ِِبِ  مَ رَ ْح أَ  نْ مَ بِ  يِّ َح ـالْ  امُ مَ إِ  مَ رَ ْح أَ  نْ إِ وَ : )قال 

 

املغيث يخ عبدبني الشَّ  ،تي طال فيها الكالم بني فقهاء احلنابلةمن املسائل الَّ  هذه مسألةٌ 

حيح من حديث سهل بن ًم ثبت يف الصَّ وذلك في-رمحهًم اهلل تعاىل- جلوزيِّ بن ااوأبو الفر  

 نْيِ ى بَ ادَ هَ تَ يَ   يُّ بِ النَّ  َج رَ َخ  مَّ ثُ  ،رٍ كْ و بَ بُ أَ  اسِ النَّ  بِ ىلَّ َص  َك عِ وُ  املَّ   بيَّ النَّ  أنَّ »  سعدٍ 

و بُ  أَ ىلَّ َص وَ  ، يُّ بِ  النَّ ىلَّ َص فَ  ،هِ يْ َد يَ بِ  ارَ َش أَ فَ  ،لِّ َص  نْ أَ   يُّ بِ النَّ  هُ لَ  ارَ َش أَ فَ  ،رٍ كْ و بَ بُ أَ  رَ خَّ أَ تَ فَ  ،نْيِ لَ ُج ر

 .«رٍ كْ  بَ ِب أَ  ةِ ََل َص بِ  ونَ مُ لِ ْس مُ ـ الْ ىلَّ َص وَ  ،هِ تِ ََل َص بِ  رٍ كْ بَ 

املغيث من فقهاء احلنابلة يخ عبدوكتابان للشَّ  ،ف فيها كتابان البن اجلوزيِّ لِّ هذه املسألة أُ 

 ؟ بيَّ أم كان النَّ  بكرٍ  اهل كان أب ؛اذي كان إمامً الَّ  نْ مَ  ؛ثني يف وقتهاملحدِّ 
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 بيُّ ًم هو النَّ  إنَّ ذي صىلَّ الَّ  وهو أنَّ  ؛د عند فقهائنامَ تَ عْ مُ ـهو الْ  ذي مشى عليه ابن اجلوزيُّ الَّ 

 .وليس أبا بكرٍ  

ف أليب العربة ليس بالرشَّ  :ومع ذلك أقول ،يجدِّ  أبو بكرٍ  :يقول ولذلك ابن اجلوزيِّ 

وذكر  ،يف ذلك صُّ وقد ورد النَّ  ،صِّ ًم العربة بالنَّ وإنَّ  ،يب بكرٍ أ يف حقِّ  ليس منقصةً و ،بكرٍ 

 . بيُّ ا هو النَّ ذي كان إمامً الَّ  أنَّ  ا رصحيةً نصوًص 

يعني  (،)َوإِْن َأْحَرَم إَِماُم اْلـَحيِّ  :وهي قوله ،هذا موضعها وهذا احلديث وهذه املسألة ه

ا كان إمامً  سواءً  إمام احليِّ  ،اتبباإلمام الرَّ  فقط هذا احلكم خا ي  ،اتب دون من عداهاإلمام الرَّ 

 .هأو غريَ  ،للمسلمني أعظمَ 

-إن شاء اهلل-معنا  ائب كًم سيمرُّ النَّ  (،)َوإِْن َأْحَرَم إَِماُم اْلـَحيِّ بَِمْن َأْحَرَم ِِبِْم َنائُِبهُ  :قال

ا إذا مل يأذن وأمَّ  ،اي  ف  رْ ا عُ أو إذنً  ،اي  صِّ ا نَ اتب إذنً لرَّ اإلمام ا م إذا أذن له إمام احليِّ جيوز له أن يتقدَّ 

أن  ال جيوز ألحدٍ  ،الة باطلةٌ الصَّ : كًم سيأيت معنا-الة فاملذهب ومل يضق الوقت عن الصَّ  ،له

 .فصيلوسيأتينا إن شاء اهلل بالتَّ  ،اتبم عن اإلمام الرَّ يتقدَّ 

بَِمْن َأْحَرَم ِِبِْم ) ، بنائبهلذلك عربَّ  ؛ه بإذنٍ ه ناب عنكأنَّ  ألنَّه ه، بنائبلكن نائبه هنا عربَّ 

() ،اتباس عن اإلمام الرَّ  بالنَّ ائب صىلَّ النَّ  أي   (َنائُِبهُ   دخل املسجدَ ، َوَعاَد النَّائُِب ُمْؤَتـاًم َصحَّ

َ  احليِّ  إمامُ  ائب ويرجع النَّ  ،فأصبح يف املحراب ،فيكون هو اإلمام ،اسبالنَّ  فأراد أن يصِّلِّ

() :قال ،ذلك يصحُّ  ،اس خلف النَّ ِّلِّ فيص  ليل؟ما الدَّ  ،َصحَّ

فيها  َف لِّ لكم أُ  وقد قلُت  ،حيحني من حديث سهل بن سعدٍ ذي جاء يف الصَّ احلديث الَّ 

 .كتاب ابن اجلوزيِّ  عَ ب  طُ  ،مطبوعٌ  وكتاب ابن اجلوزيِّ  ،منفصلةٌ  مؤلفاٌت 

 ف؟أوردها املصنِّ  مَ ـا هذه املسألة ل  طبعً 

 من مل ينو  بة االئتًمم وهي عدم صحَّ  ،تي سبق ذكرهامن املسألة الَّ  ا مستثناةٌ ألَّنَّ  :قالوا

 .يصحُّ  :قالوا ،اته مأمومً قلب نيَّ  ثمَّ  ،االة إمامً ائب افتتح الصَّ ل النَّ هذا اإلمام األوَّ  ،االئتًمم
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ذلك فمن  وما عدا ،يصحُّ  تقلبها إىل ائتًممٍ  ثمَّ  ،ك تنوي اإلمامةأنَّ  مستثناةٌ  فهذه صورةٌ 

 .كذلك ومن نوى االئتًمم يستمرُّ  ،اإمامً  يستمرُّ  نوى اإلمامةَ 

 ا ما فائدهتا؟جد   دقيقةٌ  هذه مسائُل  :عندي هنا قبل أن أختم قد يقول بعض اإلخوان

 ولكنَّ  ،ابل هي تقع كثريً  ،ةا من املسائل غري املهمَّ أَّنَّ  ال تظنَّ و ،اجد   فائدهتا عظيمةٌ 

 لكم يف كلِّ  كًم ذكرُت  ءوكالم الفقها ،دليله معه ويعرَف  ،أن يعرف احلكم طالب العلم البدَّ 

 .صو ًم عىل النُّوإنَّ  ،ا منهما سبق ليس اجتهادً مَّ  مسألةٍ 

 بيِّ عن النَّ  فيها حديٌث  هلا فائدةٌ  :نقول ؟ما فائدهتا :املسألة األخرية بعض اإلخوان يقول

 ،ويدخل اإلمام ،اهلل أكربُ  :ن املسجد يقول مؤذِّ كربِّ فقد ي وهلا نظائرُ  ،مفردةٌ  وفيها مؤلفاٌت  ،

كنت لكن  ،هرَ اآلن مل أَ  ،ابقمان السَّ ا يف الزَّ ا نراه كثريً وكنَّ ،اجد   وهذا كثريٌ  ،ن ويصِّلِّ فريجع املؤذِّ 

نينَام نني ألنَّ ا من املؤذِّ  كثريً أرى قديًًم  قرأوا  ذينا من طلبة العلم الَّ ابقني كانوا كثريً وأئمتنا السَّ  ؤذِّ

 ؛الة قبل أن يركعا يف افتتاح الصَّ ن طبعً ا ما يرجع املؤذِّ كان كثريً  ،هذه املخترصات وحفظوها

 .هلاالة من أوَّ ا الصَّ لكي يكون اإلمام مفتتحً 

لكي يعرف ما عرض هلا  ؛لطالب العلم ةٌ ومعرفتها مهمَّ  ،وموجودةٌ  نةٌ فهذه املسائل هيِّ 

 .من مسائَل 
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 [اْلسئلة]ملحق 

 ح؟ما الفرق بني احلاشية والشَّ  :يقول :س

عالبي صاحب هذا الثَّ  ،عالبيُّ الثَّ  ؛أهل العلمتي طال فيها كالم : هذه من األشياء الَّ  

يف  َب تَ كَ  نْ مَ  قلَّ  تي جاءت يف وقٍت وهو من الكتب الَّ  ،اجد   مجيٌل  هذا كتاٌب  «اميالفكر السَّ »

أو تونس  ،اجلزائر أظنُّ -ن مل أكن وامًهاإ-املايض من العلًمء ل القرن وهو يف أوَّ  ؛هذا الوقت

 .لكن ال أدري ما هي البلد ،ا من املغرب اإلسالميِّ عمومً 

فكان قد أهدى -صغريةً  أجزاءً  صغريةً  كان يطبعه جملداٍت -ه أهدى ومن العجيب أنَّ 

تبة هذا الكتاب يف مك ُت ووجد ،همكتبتُ  ْت يعَ ا مات ب  ملَّ  ثمَّ  ،ةَ بعض أجزائه لبعض مشايخ مكَّ 

ذي عليه هذا الكتاب الَّ  واشرتيُت  ،همكتبتُ  ْت يعَ وب   ،مات شيخنا هذا ثمَّ  ،ةَ أحد مشاخينا من مكَّ 

نيا فلذلك الدُّ  ،أخرى يف بلدةٍ  يعَ رأيته ب   ثمَّ  ،به ضنِّنًا رأيته كان ،وهذا من الغرائب ،عالبيِّ الثَّ  خطُّ 

  كلُّ  ،وال اجلاه ،وال الكتب ،ال املال ،ال تدوم لك
ٍ
 .هلل املستعانيذهب ا يشء

 اعر ماذا يقول؟الشَّ 

ـــ ـــ مْ َك ـــكِ  نْ ِم ـــعِ تَ  اٍب َت ـــلَ  طَ ِِف  ُت ْب  هْ بِ

 

 هْ بِـــ ِق ئِ ََل َخ ـاْلـــ َخـــلِ بْ أَ  نْ ِمـــ ُت نْـــكُ وَ  

 َجِِّل أَ  ََض قَ انْ وَ  تُّ ا مِ ذَ ى إِ تَّ َح  

  

 

 هْ بِ تُ كُ  نْ مِ  َوُعدَّ ي ْْيِ غَ لِ  ارَ َص  

 

 

يعتنون  ء حني كان العلًمون قديًًم ارشون املرصيُّ هذا من األبيات املشهورة وكان النَّ 

حد الباحثني أولذلك بحث  ،من الكتب ها جيعلون هذا البيت يف كثريٍ فِّ بالكتب وطباعتها وص

 ؟تئل هذا البيقا نْ مَ 

 .فهناك قوالن من قائل هذا البيت

 ؟ح ما الفرق بينهًماحلاشية والرشَّ  اإذً 

 :لكن أقرب املعاين أنَّ  ،اجد   طويٌل  فيه كالمٌ 
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 .الكتاب ح عىل كلِّ الرشَّ  

 . معاين الكتابح يبنيِّ الرشَّ  من واحلاشية عىل مواضع

 .األخطاء وتصحيُح  ،عىل الكتاب من األحيان اعرتاٌض  واحلاشية يف كثريٍ 

 .الفروقات يعني هذه أهمُّ 

 ورة؟: ما الفرق بني احلاجة والّضَّ س

 .ب عليها فوات أحد املقاصد اخلمسةورة ما يرتتَّ ني الضَّ : عند األصوليِّ  

 .وحرٌ   ةٌ ب عىل تركها مشقَّ واحلاجة ما يرتتَّ 

ا[   .ء واحلاجة هي احلاجة لصفتهورة هي احلاجة لعني اليشَّ الضَّ  ،ال ءعند الفقها]أمَّ

 ؟احلرير واستعاملهجاد املصنوع من ما حكم رشاء السِّ  :: يقولس

 :جاد املصنوع من احلرير إذا اشرتيته انظر كم نسبة احلرير فيه: السِّ  

 .هو حرامٌ ف]يف املئة[ من مخسني  أكثرُ  :إن قال لك

 .ففيه خالٌف  ،مخسني :إن قال لك

 .فهو حالٌل  ،من مخسني أقلُّ  :وإن قال لك

واجللوس  ،من نسبة احلرام فال جيوز لك افرتاشه ب إذا كان كذلك ووجدته أكثرَ طيِّ 

 ،رتسِّ ق عىل اللَّ عَ وتُ  ،صغرية حريرٍ  اع ستائرُ بَ موجود يُ  فيه ،رتوال جيوز لك تعليقه عىل السِّ  ،عليه

ه دخل عىل بعض أنَّ  :مجيلةً  كلمةً  افعي ولذلك يقولون عن الشَّ  ؛ال جيوز ذلك فيها

 ،ه أنعم وأغىل وحالٌل ا فإنَّ لو جعلته ديباًج  :فقال ،من حريرٍ  ا عىل فرا.ٍ فوجده جالًس  ءاخللفا

 ء.عند الفقها له أربع استخداماٍت أنَّ كرت لكم يبا  ذفالدِّ 

 فيه جودةً  ألنَّ  ؛وغالٍ  ن استخداماته أن يكون هو احلرير املخلوط بغريه وهو حالٌل م  

 .ه ال يدخل يف احلرمةقد يكون ولكنَّ  نةً معيَّ 
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 ؟جالفهل َيوز لبسه للرِّ  بيعيِّ ير الطَّ للحر امطابقً  ناعيُّ إذا كان احلرير الصِّ  :: قالس

فالعربة باحلرير  ،اليس حريرً  ،باملئة ولو كان مئةً  ،ه جيوزكلُّ  ناعيُّ رير الصِّ : احل 

 .  من دودة القزِّ رَ خْ تَ ْس مُ ـالْ 

ع إمام مَ ل ََيْ  ثمَّ  ،َلةة اجلمع قبل الصَّ ق نيَّ وعلَّ  ،املغرب ِف مسجدٍ  نٌ  إنسا: لو صىلَّ س

 ؟أم ال فهل صَلته صحيحةٌ  ،العشاءعه  موصىلَّ  ،ارةيَّ ا بالسَّ جًد  قريٍب  وخرج ملسجدٍ  ،املسجد

 : أوَّ  
ٍ
قد جيمع  ،لإلمام تكون تابعةً ة اجلمع نيَّ  أنَّ  ءالقاعدة عند الفقها: نقول ل يشء

إن -معنا  وسيمرُّ  ،فال يلزمك أن تنوي اجلمع ،لإلمام تك تابعةٌ فأنت نيَّ  ،اإلمام وقد ال جيمع

ة بل وال يلزمه نيَّ  ،لإلمام ته تبعٌ نيَّ  ألنَّ  ؛اجلمعة املأموم ال يلزمه نيَّ  يف باب اجلمع أنَّ -شاء اهلل

وهذه من  ،ةيَّ ق النِّ تعلِّ  أو متمي  وال تدري اإلمام قارٌص  ا،مسافرً  ك لو كنتألنَّ  ؛اإلمتام والقرص

 .هذا واحد، ةيَّ صور تعليق النِّ 

 التني إالَّ ه ال جيوز اجلمع بني الصَّ أنَّ -وهذا األحوط واألتمَّ - عند فقهائنا :ايناألمر الثَّ 

 .وىلة يف األُ يَّ مع النِّ نْي  صلتَ إذا كانتا متَّ 

فال  ،التنيبني الصَّ  فهناك انفصاٌل  آخرَ  خر  ملكانٍ  مَّ  ثصىلَّ  نْ مَ  عىل ذلك فإنَّ  وبناءً 

 .افيه خالفً ألنَّ وأنا أقول عند فقهائنا ، تصحُّ 

 اس قد ال ينوهيا إالَّ من النَّ  أو كثريٌ  ،الةل الصَّ ها يف أوَّ ه قد ال تكون نويتَ أنَّ  لث:ااألمر الثَّ 

 .ةيَّ يكون عدم وجود النِّ  فحينئذٍ  ،يف أثنائها

 ؟فهل َيوز له ذلك ا بَل جسمٍ وهل لو رسم رأًس  ؟صوير ِف املذهبما املراد بالتَّ  :يقولس: 

ا رً  متأخِّ فر إالَّ  ما جئت من السَّ ألينِّ  ؛يُت سِّ ي نُ  هذه املسألة ولكنِّ : كنت أنوي أن أحضِّ  

 ا مجياًل صوير كالمً م عن مسألة التَّ ن تكلَّ مَّ  ألنَّ  ؛ة كاملةً  أراجع هذه املسألة مراجعً فلعِّلِّ  ،سأم

م عن والية ا تكلَّ م عنها ملَّ تكلَّ  «ةلطانيَّ اْلحكام السُّ »  يفعىلفل عنه طلبة العلم القايض أبو يويغ

 .لكم وأردُّ  ءم الفقها أراجع كالعِّلِّ ول ،فاملسألة حتتا  إىل مراجعةٍ ، صويرم عن التَّ تكلَّ  ،االحتساب
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هذه  :يقولون :قال (،اهَ نْ مِ  صٍ اِخ َش  الِ بَ قْ تِ اْس بِ  ةُ لَ افِ النَّ  حُّ ِص تَ ) :فقول املؤلِّ  :: يقولس

واب ِف ما الصَّ  «املنتهى»ط كام ِف ََتَ ْش واملذهب ال يُ  ،«اإلقناع»ِف املذهب مشى عليها ِف  روايةٌ 

 .ذلك

ولذلك  ؛ف هو األظهرذكره املصنِّ ما ًم وإنَّ  ،اإلشارةهذان قوالن مل أذكر هذه  ،: نعم 

 ،من وجود شاخصٍ  ه البدَّ ة أنَّ وهو قضيَّ  ،ةٍ ة كان ينترص هلذا الرأي وبشدَّ شيخ اإلسالم ابن تيميَّ 

حه إذا اختلف فقهاء املذهب فام رجَّ ه أنَّ  :ملرداويِّ اه من قواعد تعرفون أنَّ  :نحن نقول ةً وخاصَّ 

 .ظرمن النَّ  له حظي ين فالدِّ  يخ تقيُّ الشَّ 

 ؟يدخل ِف املعصفر هل الَبتقالُّ  :: يقولس

 .صامٌت  قانٍ  ه أمحرُ أو أنَّ  ،ا من عصفرٍ املعصفر إمَّ  ألنَّ  ؛اا قطعً ليس معصفرً  الربتقايلّ  ،: ال 

 ؟هُ رَ كْ َلة هل يُ امغ ِف الصَّ الشِّ  ُت فْ كَ  :: يقولس

 ،جيوز ، ]بل[هره فالإن كان يقصد به جعله خلف ظ ؛ًمغالشِّ  ُت فْ : ال أدري ما كَ  

 .وجعله عىل املنكب جيوز ،ا جيوزًمغ أيًض ل الشِّ دْ وَس 

 ،لبعض املعاين يعني مراعاةً  ،األفضل جعله عىل املنكب :كان يقول يخ ابن بازٍ وأذكر الشَّ 

 .فكان سأل بعض اإلخوان هكذا

 اِت بَ اجِ وَ  لِ وَّ أَ  َد نْ ا عِ ِِبَ  انُ يَ تْ اإْلِ  ُب ََيِ وَ  ،وءِ ُض وُ الْ  وضِ رُ فُ  اُب بَ ) :يخقال الشَّ  :: يقولس

 ؟سميةغْي التَّ  هارة واجباٌت هل للطَّ  (ةِ ارَ هَ الطَّ 

سمية فإن نيس التَّ  ،سميةواجبها التَّ  فإنَّ  ؛سميةاملقصود هبا التَّ  ،سمية: نعم يقصد هبا التَّ  

 .ألركان وهو الغسلل افيجب اإلتيان أوَّ  ،سقطت

 أن يدعوه اإلمام أو َلة كسًَل فْي تارك الصَّ لتك طُ ََتَ ْش ه يُ ليل عىل أنَّ ما الدَّ  :: يقولس

 ؟نائبه

 :قالوا :وهي فقهاؤنا عليها بمسألةٍ  : هذه استدلَّ  
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ل:[ مة الفاضلة بكفر املسلمني مل حيكموا يف العصور املتقدِّ  فإنَّ  ؛فعل املسلمني ]األمر األوَّ

 .د منهم هذا اليشَّ وَج س قد يُ امن النَّ  مع وجود كثريٍ  ،اهرةبوا عليه اآلثار الظَّ ورتَّ  ،بعينه شخصٍ 

 وقد مرَّ  ،وقد يكون عنده حرٌ   ،ٌل الة قد يكون عنده تأوَّ تارك الصَّ  ألنَّ  :اينواألمر الثَّ  

 ،الة سننيترك الصَّ  نْ بعينه مَ  عِّلَّ  وقد مرَّ  ،الةا يف الصَّ عنده شك   الة ألنَّ يرتك الصَّ  نم عِّلَّ 

أصبح  ثمَّ  ،سبيح وانتهيناه التَّ مَ  أن تعلِّ ما عليك إالَّ  ،اءةوال أعرف القر ،الةال أعرف الصَّ  :وقال

وقد  ،اس قد ال يرى الوجوببعض النَّ  ،اس بعض العذرفقد يكون عند النَّ  ك، بعد ذليصِّلِّ 

 .ل يكون عن طريق القضاءُج ن من نفي اجلهل عن هذا الرَّ يقُّ والتَّ  ،يكون هناك أشياءَ 

 ؟وما حكمها ؟هبت من الذَّ تي ِف البشهل اخليوط الَّ  :: يقولس

 ءهليئة كبار العلًم عَ ف  وقد رُ  ،ليس بصحيٍح  ا ذهٌب َّنَّ إ :وما قيل ،اليست ذهبً  :ال: أوَّ  

د فيها نسبة وَج ال تُ  :فقالوا عاملبعض املرفعوها إىل  ،ةا من البشوت األصليَّ ذلك فرفعوا عددً 

 اما أدري مَّ  ،ير  ًم هو زَ وإنَّ  ،اا مطلقً فهو ليس ذهبً  ،سبةد فيها هذه النِّ وَج ال يُ  ،امطلقً  ذهٍب 

 .ن مكونه الكيميائيُّ يتكوَّ 

 ؟ا أو عرًض وب هل يكون طواًل ذي يكون ِف الثَّ م من احلرير الَّ لَ العَ  :: قالس

 .كالمها جيوز ،اوجيوز عرًض  ،جيوز طواًل  ،نا : جيوز االثن

واملسجد  ،كالكعبة م؛سَلمن شعائر اإل ةٌ ذي عليه شعْيجاد الَّ : ما حكم استعامل السِّ س

 ؟َلةِف الصَّ 

 عىل الة إالَّ الصَّ  ه ال تصحُّ منها خشية اعتقاد أنَّ  عُ نَ مْ ولكن قد يُ  ،صحيحةٌ  : هي كصالةٍ  

 .ما كانت هذه هيئته

 ؟فامذا يقرأ «وضحاشية الرَّ »وقد قرأ  ،من يريد أن يقرأ ِف الفقه :يقول: س

 «وضحاشية الرَّ » ًئا،بعدها ال تقرأ شي :فأنا أقول كاملةً  «وضحاشية الرَّ »: إن كان قرأ  

هذا الكتاب مجع فيه فه ذي ألَّ محن الَّ الرَّ يخ عبدالشَّ -عليه رمحة اهلل- علًًم  َئ ل  هذا كتاب مُ  كاملةً 
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من  ليل يف كثريٍ مع اإلشارة للدَّ  ،مجعها يف هذا الكتاب ،احلنابلة ءأغلب ما يف كتب الفقها

رمحة - د بن إبراهيمَ يخ حممَّ واختيار شيخه الشَّ  ،وتلميذه ،ينالدِّ  يخ تقيِّ اختيار الشَّ و ،املسائل

 ع.اهلل عىل اجلمي

اهلل بن يخ عبدوللشَّ  ،ةباعيَّ وإن كان فيه بعض األخطاء الطِّ  ،اجد   هذا الكتاب عظيمٌ 

لكن ما  ،فت عليهأنا وق أم ال، عَ ب  ما أدري طُ  ،يف تصحيح األخطاء يف هذا الكتاب كتاٌب  عقيلٍ 

 .ما عندي خربٌ  أم ال، عَ ب  أدري طُ 

 :فعىل العموم هذا الكتاب

ــوَ  ــذَ  نْ َم ــذِ ا الَّ ــلُّ كُ  اهُ ايَ َج  َســَض ري ُت  اَه

 

 هْ بُ ايِ عَ مَ  دَّ عَ تُ  نْ  أَ ًَل بْ نُ  ءَ رْ مَ ـالْ ى فَ كَ  

 

 

  أهمُّ  ،اإلنسان يقرأ يف الفقه أنَّ  :املقصود
ٍ
أعرف من  ،أعدْ  ،أعدْ  ،أعدْ  ،أعدْ  ،ال متلَّ  يشء

 ا:مها أقسامً ب الفقه أقسِّ تُ أنا كُ  :اإلخوان من يقول

 .رسللدَّ  قسمٌ 

 .للبحث وقسمٌ 

 .هفكُّ للتَّ  وقسمٌ 

ه اس يتفكَّ ا بعض النَّ إمَّ  ،يعني فيها مجاٌل  ،ةٍ فكه بلغةٍ  ْت بَ ت  بعض كتب الفقه كُ  فإنَّ 

بعض  ،غةباألسلوب واللُّ ه اس يتفكَّ بعض النَّ  ،وغريه «اخلصال»قاسيم واألنواع مثل كتاب بالتَّ 

مثل كتاب  ؛قة بالفقهرائف املتعلِّ ق بالطَّ وبعض الكتب تتعلَّ  ،اا جد  ا جد  جد   لغته عاليةٌ  ءالفقها

غوي صاحب اللُّ   فه ابن فارسٍ هذا الكتاب ألَّ  «ِب رَ عَ الْ  يهِ قِ ا فَ يَ تْ فُ » املالكيِّ  ابن فارسٍ 

 .«ِب رَ عَ الْ  يهِ قِ ا فَ يَ تْ فُ » :هسًمَّ  «غةمقاييس اللُّ »

 يسأل أعرايبي  ،وجواٍب  وجعلها عىل هيئة سؤالٍ  غريبةٍ  أتى بألفاظٍ  ؟ذي فعل فيهما الَّ 

عليه  ويردُّ  ،فيسأله بالغريب ،يعرف ذلك واملفتي رجٌل  ،يعرف غريب العرب ومستوحشه

 .يعني أمثلة كثرية ،بكذا
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أم  نْيِ للمخرَج  حجارٍ هل يستجمر بثَلثة أ ،طإذا ذهب للخَلء فبال وتغوَّ  :: يقولس

 ؟ة أحجارٍ يستجمر بستَّ 

 .ثالثة أحجارٍ  خمرٍ   لكلِّ  ،: ال 

 ؟وما وجه كونه بدعةً  ؟بدعةً  دُّ عَ ارب باملوسى يُ : هل حلق الشَّ س

جيوز ]بل[  ،ال :ا فقهاؤنا فيقولونوأمَّ  ،ةٌ لَ ثْ ا مُ إَّنَّ  :قال ،مالٌك  كوَّنا بدعةً  ذي عدَّ : الَّ  

 .حرٍ    فيه أيُّ وال باملوسى، اربالشَّ حلق 

هم فُ رْ اس عُ بعض النَّ  ،عىل األعراف هذا بناءً  ،ح الوجها تقبِّ يعني أَّنَّ  ،ةٌ لَ ثْ ا مُ رأى أَّنَّ  مالٌك 

اس معتادون بعض النَّ  ٍة،ا غري مناسبأَّنَّ  نَ وْ رَ كانوا يَ  ًم أهل املدينة يف وقت مالك ربَّ  ،اكذ

ه عىل أنَّ  ءوأغلب الفقها ،فرْ ا بناها عىل العُ الكً م أنَّ  فأظنُّ  ،عندهم وهذا مجاٌل  ء،عىل هذا اليشَّ 

 .ةٌ ه سنَّ بل يرى بعضهم أنَّ  ،وليس فيه يشءٌ  ،جيوز

أ من هذا لو خالف وتوضَّ  (،ةً فَ رْ ا غَ َذ هَ  نْ مِ وَ  ،ةً فَ رْ ا غَ َذ هَ  نْ مِ  أُ ضَّ وَ تَ يَ ) :ف: قول املصنِّ س

 ؟الوضوء ة فهل يصحُّ ومن هذا مرَّ  ،ةمرَّ 

ما  يصحُّ  ،جلميع أعضائه أو يشمل غرفةً  ،عضوٍ  لكلِّ  غرفةً  وهو يشمل ،: نعم يصحُّ  

 .وطهورٌ  املاء طاهرٌ  ألنَّ  ؛فيها إشكاٌل 

 ،ابطلت صَلته مطلقً  ا محل نجاسةً إنسانً  فلو أنَّ  ؟جاسةما هو ضابط محل النَّ  :: يقولس

 ؟ايسوما حكم النَّ  ؟اولو أنزهلا فورً 

يف يده يف  ؛اما حيمله عىل أعضائه قصدً  لُّ ك :جاسةضابط محل النَّ  :ثانيةٌ  : هذه مسألةٌ  

 ،حكمه حكم البدن حممولٍ  فكلُّ  ،جرُّ ينو به صاًل ما كان متَّ  كلُّ  أْي  ،حيمله يف ثوبه ،جيبه

 ،وبفاملحمول حكمه حكم البدن والثَّ  ،وب كذلكوحكم الثَّ  ،املحمول حكمه حكم البدن

ك فًم دام يتحرَّ  ،ظاهرها دون باطنهافيلزم طهارة  ،بخالف البقعة ،فيلزم طهارة ظاهره وباطنه

 .فيلزم تطهريه ،باسأو اللِّ  ،ه يف حكم املحمولفأنت كأنَّ  امعك إذً 
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نسيها  جاسة ثمَّ ا بالنَّ إذا كان عاملً  ،بال إشكالٍ  جاسة ومحلها فهو باطٌل ا بالنَّ إذا كان عاملً 

 .فعىل املشهور من املذهب بطلت صالته

 وهو منصوُ   ،ا تصحُّ أَّنَّ  :قول شيخ اإلسالم وعليه الفتوىوهو -انية واية الثَّ وعىل الرِّ 

 .هاراتجاسات دون الطَّ ة النَّ واجلهل يف قضيَّ  انسير بالنِّ ذَ عْ ه يُ أنَّ  :اأيًض  أمحدَ 

 :ا له ثَلث حاالٍت لو أنزهلا فورً 

 .ت اآلن وأنزهلا صحَّ جاسة إالَّ إن كان مل يعلم بالنَّ  -

 .اينعىل القول الثَّ  وتصحُّ  ،اآلن بطلت عىل املذهبرها جاسة وتذكَّ إن كان قد علم بالنَّ -

 . باحلكم بطلت عىل القولنيا ولكن كان جاهاًل رً ك  ذْ تَ ْس ومُ  ا قبُل إن كان عاملً  -

اإلمام أن يقرأها قبل ]وجوب قراءة املأموم خلف[  ذي يرىهل للمأموم الَّ  :يقول س:

 ؟ةرشوع إمامه ِف قراءة الفاحتة ِف اجلهريَّ 

 :«اْلعراف»سورة  آية يف قال اإلمام أمحدُ  ،ةك تقرأ الفاحتة يف اجلهريَّ أنَّ  هُ رَ كْ يُ  :: املذهب 

 .«الةا نزلت يف الصَّ أمجعوا أَّنَّ » :قال ژ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ژ

كتات إن عندهم يف السَّ  اُح بَ يُ  ،إلماملًم تستمع وإنَّ  ،ة القراءةالة اجلهريَّ يف الصَّ  هُ رَ كْ فيُ 

ال يستمع أو سكتات  ،له بُّ حَ تَ ْس يُ فَ  ،اخص بعيدً إذا كان الشَّ  أو ،فهو من باب اإلباحة ،أمكن

 .كالمهم ما يف ما يمنع لو قرأها قبل اإلمام ظاهرُ  ،طويلةً  اإلمام يسكت سكتاٍت  كأنَّ  ،طويلة

َ ل قبل الظُّ : هل للمتنفِّ س  ؟واحدةٍ  بتسليمةٍ  أربع ركعاٍت  هر أن يصِّلِّ

وهو مشهور -اتبة ثنتان فقط ة الرَّ نَّ السُّ  لكن عىل القول بأنَّ  ،جيوز له ذلك ،: نعم 

 َل بْ قَ  اٍت عَ كَ رَ  عُ بَ رْ أَ » :فيدخل يف حديث ،ا أربعً يصِّلِّ  ثمَّ  ،بسالمٍ  نْي  أن تكون ثنتَ  فالبدَّ -املذهب

أن  اتبة ثنتان فالبدَّ ة الرَّ نَّ السُّ  لكن إن كنت ترى أنَّ  ،يف العموم فاألربع هذه داخلةٌ  ،«رِ هْ الظُّ 

 .هيئة اهل ألنَّ  ؛عن األربع مستقلٍّ  تكون بسالمٍ 
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 فهل تصحُّ  ،نيويرى املصلِّ  ،عىل الكعبة وهو مطلي  ةَ ته ِف مكَّ  ِف شقَّ من يصِّلِّ  :يقولس: 

 ؟افذة ول يرها فام حكم صَلته أيًض ا بجانب النَّ وإن صىلَّ  ؟صَلته

 :باختصارٍ  هنا لكن أعطيكم-إن شاء اهلل-: خمترص الكالم سيأتينا هذا بتفصيله  

 :صالته يف خار  املسجد م من يصحُّ ًم يتكلَّ وإنَّ  ،صالته داخل املسجد يصحُّ  نْ مَ أتكلَّم لن 

 :صَلته مع اإلمام ِف املسجد بوجود رشوطٍ  كان ِف خارج املسجد تصحُّ  نْ مَ 

 .وتا للصَّ أن يكون سامعً  البدَّ  ،وتللصَّ  اأن يكون سامعً  :لط األوَّ الرشَّ 

ني أن يكون يرى املصلِّ -اينط الثَّ سقط بوجود الرشَّ ل قد يوَّ ط األوالرشَّ - :اينط الثَّ الرشَّ 

من  عندهم البدَّ  ،يةؤْ من الرُّ  البدَّ  ،صل هبمذي يتَّ ني الَّ يراهم من املصلِّ  نْ ى مَ رَ أو يَ  ،يف املسجد

وال  ة،قخار  املسجد من اجلهة الرشَّ   ناٌس وصىلَّ  ،ولذلك يف هذا املسجد لو امتأل ،ؤيةالرُّ 

يف  نْ أن يكون مَ  البدَّ  ،يف املسجد صالهتم باطلةٌ  نْ يف اخلار  مَ  نْ مَ  ُض ى بعرَ يَ  د باٌب وَج يُ 

 البدَّ  ،صلا يرى املتِّ أن أحدً  البدَّ  هذي أماموالَّ  ه،ذي أمامف الَّ ى الصَّ أرأو  ،نيى املصلِّ رَ اخللف يَ 

 .ؤيةمن الرُّ  ط البدَّ هذا الرشَّ  ،ؤيةمن الرُّ 

سول يف رَّ  مع الحد يصِّلِّ أمجيع اخلوخات ما سول أغلق الرَّ  ،من اخلوخة ولذلك البدَّ 

 .وهو يف بيته  بيِّ بالنَّ  أن يأتمَّ  فيجوز أليب بكرٍ  ،أيب بكرٍ  ةَ  خوَخ املسجد إالَّ 

بينه وبينهم  ،فيصِّلِّ  ،نياخلوخة فينظر للمصلِّ  كان عندهم َك ع  ا وُ وهو بيته ملَّ   بيُّ والنَّ 

  بيِّ بيوت النَّ أنَّ  شاذي  ،اجد   والقول فيها ضعيٌف  ،ة أهل العلمه يف قول عامَّ مع أنَّ  خوخةٌ 

 ،ضعيٌف  فهذا قوٌل  ،من املسجد :من قال ،ه جيوز الوطء فيهابدليل أنَّ  ؛ليست من املسجد

عن  كثريةٌ  وفيه آثارٌ  ،ؤيةمن وجود الرُّ  البدَّ  ،ًمعمع وجود السَّ  ،ة بينهم بوجود فتحٍ صىلَّ  ،ومنكرٌ 

 .هذا رشطٌ  اإذً  ،حابةالصَّ 

يف  نْ بني مَ  د فصٌل وَج ال يُ  أْي  ،فوفصُّ  تنقطع الأالَّ  -عندنا وهو املهمَّ - :الثط الثَّ الرشَّ 

 ما املراد بالفصل؟ ،صلوا هبمذين اتَّ أو الَّ  ،ذين يف املسجدني الَّ  واملصلِّ ذي صىلَّ خار  املسجد الَّ 
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 .نحو ذلك أو اقد يكون مسلوكً  ،أو َّنرٌ  ،ا طريٌق إمَّ  :قالوا

 :ياتنأيت ملن ِف املصلَّ 

 ،انتهى ،ني ما تصحُّ ولكن ال ترى املصلِّ  ،وتتسمع الصَّ  يف غرفةٍ  إذا كنَت  :وىلاحلالة األُ 

 .انتهينا ،ني فيها ال تصحُّ تي ال ترى املصلِّ الغرف الَّ  كلُّ  م،صالتك ما تصحُّ  ،لو أنتم مئةٌ 

إذا مل يكن يف  مثل جبل عمرَ  ،وبني املسجد طريٌق ذي بينه  الَّ كنت يف املصىلَّ  :انيةاحلالة الثَّ 

الة فيه إذا كان الصَّ  حُّ  هل تصذاك املصىلَّ  ؟واضح ،تي فيها زحامٌ لوات الَّ أو الصَّ  ،صالة اجلمعة

الة لكن يف وقت الصَّ  غلقونهيارة زم سيَّ لي المهم اقدأولو عىل  ،اس يمشونريق فيه النَّ الطَّ 

الة الصَّ  ًم تصحُّ ني وترى املسجد وترى الكعبة ربَّ  وترى املصلِّ ىلَّ انية ال يغلق يف املصاألوقات الثَّ 

 أم ال؟

 .الثثَّ ط الالختالل الرشَّ  م،نع

 قد تكون كون مصىل  ي أن زملي ال أو املصىلَّ  ،يف أحد الغرف رجٌل  :الثةالثَّ  [ةالاحل]انظر 

 ،ا للمسجدهذه القريبة جد   مثل العًمير ،د طريٌق وَج ال يُ  ،ني فاصٌل ليس بينه وبني املصلِّ  غرفةً 

 .هذا واحد

 .اثنني يسمع

يرى  ،اخلذين بالدَّ وال يرى الَّ  ،احاتذين يف السَّ ني الَّ ه يرى بعض املصلِّ يرى لكنَّ  :ثالثة

يلزم  ال ،وإن مل يمتلئ املسجد ؛الةالصَّ  ؟ تصحُّ الة أم الالصَّ  تصحُّ  ،احاتأو اثنني يف السَّ  اواحدً 

 فوق أصاًل  ،من يرى كلُّ  ،تالة ما دام يرى بعض املأمومني صحَّ الصَّ  تصحُّ  ،امتالء املسجد

 .تصحُّ  حينئذٍ  فيها ناٌس  احات اآلن كبريةٌ والسَّ  ،طح فيه ناٌس السَّ 

 .يف اإلمامة واالئتًمم-ن شاء اهللإ-فصيل م عنها بالتَّ وسنتكلَّ  ،هذه القيود اإذً 
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 ؟هل ْلب يعىل كتاب كامل ِف الفقه :: يقولس

 «لطانيةاْلحكام السُّ »له كتاب  كاماًل  مطبوعٌ  «غْياجلامع الصَّ »له كتاب  ،مطبوعٌ  ،: نعم 

 موجودةٌ  خمطوطةً  وباقي أربع جملداٍت  ،اآلن سبع جملداٍت  همن عَ ب  طُ  «عليقةالتَّ »له  ،كاماًل  مطبوعٌ 

 همي ا مجد   ا كتاب عظيمٌ له أيًض  ،ضعف هذا العدد مفقودٌ  ،وباقي غريها-إن شاء اهلل-ا قريبً 

  «نْيِ والوجهَ  نْيِ وايتَ الرِّ »وهو كتاب  ،اجد  
ٍ
واألصول يف  ،الفقه يف ثالثة جملداٍت  عَ ب  طُ  ثالثة أجزاء

ماذا  «هي عن املنكراْلمر باملعروف والنَّ »ا يف الفقه كتاب ماذا له أيًض  ،والعقيدة يف جملدٍ  ،جملدٍ 

عىل ذلك  ونصَّ  ،ه عىل كالم املاورديِّ وإن كان بنا ،معٌ اج هذا كتاٌب  «لطانيةْلحكام السُّ ا» اأيًض 

 .يف ترمجته خاويُّ ا  نقل عنه السَّ أيًض  عليه ابن حجرٍ  ونصَّ  ،بعض احلنابلة

هل َيب إخبار ف ،ة املطرع بني املغرب والعشاء بنيَّ مَ ا ما َُيْ ام كثْيً ِف هذه اْليَّ  :: يقولس

 ؟ة اجلمعاملأموم بنيَّ 

  لكن أهمُّ  ،ال يلزم : 
ٍ
 :بب أحد أمرينالسَّ  ،ببباعث والسَّ ال وجودُ  يشء

 .ا وجود املطرإمَّ  -

 .أو الوحل -

 .ألجل املطر له باٌب  دُ قَ عْ وسيُ  ،فقهاؤنا جييزون اجلمع

 .ألجل الوحل :اينبب الثَّ السَّ 

 .مظلمةٍ  يف ليلةٍ  باردةٌ  ريٌح  :من رشوطها ،يحألجل الرِّ  :الثالسبب الثَّ 

بب[ال]  .باب احلاجة عون يفويتوسَّ  ،للحاجة :ابعالرَّ  سَّ

هر والعرص وال جيوز اجلمع بني الظُّ  ،فيجيزون اجلمع بني املغرب والعشاء مطرٌ  دَ ج  فإذا وُ 

 .ة تظهر يف املغرب والعشاء أكثرَ املشقَّ  ألنَّ  ؛ا ما جيوزمطلقً  ،امطلقً 

 متى جيوز اجلمع؟ :عندهم يقولون ،ا وقرب الوقتنيطبعً  ،لمةألجل الظُّ  :اينواألمر الثَّ 
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املطر يف ابتداء  دوَج يُ  ؟ملاذا ،وىل وَّنايتهااملطر يف ابتداء األُ  دَ ج  جيوز اجلمع إذا وُ  :يقولون

 .انيةبب عند افتتاح الثَّ السَّ  وعند انتهائها لكي يوجدَ  ،اجلمعَ  وىل لكي ينوَي األُ 

ا[ وىل ينوي اإلمام يف ابتداء األُ  مطرٌ  دَ ج  إذا وُ  ،؟ نعمة اجلمعهل يلزم نيَّ  ال  وناملأموم]أمَّ

 .لإلمام يف اجلمع ويف القرص ة املأمومني تبعٌ نيَّ  ألنَّ  ؛ةيَّ م النِّ يلز

هل  ،ائب إىل اخللفالثة ورجع النَّ انية أو الثَّ كعة الثَّ اتب ِف الرَّ : إذا دخل اإلمام الرَّ س

 ؟كعاتى ِف زيادة الرَّ مام اجلديد حتَّ جتب متابعة اإل

ال  ،ابع اإلمامُ تَ يُ  اللكن لو فعلها  ،فيهاما يدخل اإلمام  :تي يقولونور الَّ هذه من الصُّ  : 

 .اإلمام مَ ن جالسني إىل أن يسلِّ ومومبل يبقى املأ ،ابعتَ يُ 

 ؟صَلةٍ  املوضع عند كلِّ  ُد ل يلزمه تفقُّ : مريض البواسْي هس

 .جيب عليه ليقني فحينئذٍ ا هنا رأى اد فرأى شيئً وإن تفقَّ  ،ال يلزمه ذلك ،ا: ال يلزمه أبدً  

 ؟افكيف يكون جائزً  من أربعة أصابعَ  س إذا كان احلرير نصف املنسوج أكثرَ ألي :: يقولس

فاملجموع أن يكون  ا املنفصُل وأمَّ  ،أصابعَ  أربعةَ  صُل هو جيب أن يكون املتَّ  ،ال : 

 أصابعَ   زيق مخسةَ صاًل لو كان متَّ  ،منه عَ ن  مُ  أصابعَ  من أربعة   صل أكثرلكن لو اتَّ  ،صف فأقلَّ النِّ 

 .حرامٌ  اًل ولو كان قلي

فقد يثبت للمنفصل من احلكم ما ال  ،صلقاعدة املنفصل واملتَّ فريق بني وهذا من التَّ 

 .ايثبت للمنفصل هذه منهال صل ما يثبت للمتَّ  :والعكس ،صليثبت للمتَّ 

 ؟صَلته هل تصحُّ   جتاه حجر إسامعيَل إذا صىلَّ  :: يقولس

 ؟من احلجر أم ليس من احلجراخص هذا هل هو الشَّ  عىل أنَّ  هذا بناءً :  

 ،يخ يرى اجلوازوالشَّ  ،ينالدِّ  يخ تقيُّ م عنها الشَّ تكلَّ  نْ أحسن مَ  ،فيه روايتان يف املذهب

ا من  يف داخل احلجر قريبً وهي إذا صىلَّ  ؛واحدةٍ  ةٍ  يف حالإالَّ  ؛جدار احلجر من الكعبة يرى أنَّ 

 .صالته ما تصحُّ  :فيقول ًميلِّ اجلدار الشَّ 
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ا  مستدبرً وهو إذا صىلَّ  ؛افلةصالته النَّ  حُّ  يف داخل احلجر ال تصمن صىلَّ  دةٌ واح حالةٌ 

ى را الكعبة يف آخرها أو يف آخرها حتَّ  مستدبً إذا صىلَّ لكن  ،ه استدبار الكعبةرَ كْ ا يُ طبعً  ،الكعبة

؟ ذاصالته ملا ال تصحُّ  :ى يف آخرها لو استقبل القبلة استقبل الكعبة فنقولحتَّ  ،لو استقبل القبلة

ولذلك القبلة ثالثة  ،الةالصَّ  هي مدُّ  وثالثة أذرعٍ  ،احلجر احتيط فيه ثالثة أذرعٍ  إنَّ  :هم يقولون

يف  ذر صحيحةً نَّ  يف آخرها ال يكون صالته يف الىلَّ  ولذلك من صأو سرتة املصِّلِّ  ،عندنا أذرعٍ 

َ  ،ذرالنَّ  يعني  ، بالعكسأو صىلَّ  ، يف آخرها ما تصحُّ صىلَّ  ثمَّ  ،داخل الكعبة إذا نذر أن يصِّلِّ

 .فلةً وال نا ال فريضةً  ،امطلقً   ما تصحُّ ا جعل الكعبة خلفه وصىلَّ جهً متَّ 

 ة احلنابلة ِف كلِّ عرفة أدلَّ صحبه طالب العلم ملستذي يما هو الكتاب الَّ  :: يقولس

 ؟مسألةٍ 

  فيه كلُّ  كتاٌب  دُ وَج ال يُ  : 
ٍ
 ،قه أربعة أشياءَ العلم يف الف تعلم أنَّ  توأن ،دُ وَج ال يُ  ،يشء

 .هذه أربعة أشياءَ ، ةواملحاجَّ  ،والبيان ،واالستدالل ،الفهم :قال ؛أشار هلا شيخ اإلسالم

 :كذلك يف الكتب

 .وهو االستدالل ،لكن ليس فيها دليٌل  ،بعض الكتب فيها فقهٌ 

 .حيسن االستدالل ءوبعض الفقها

حيسن تشقيق  النَّاس ضبع ،اس أرزاٌق والنَّ ،لكن ال حيسن االستدالل وبعضهم عاملٌ 

 .اين االستداللوع الثَّ دالل هذا النَّ ولكن ال حيسن االست ،املسائل

 ،ويعرف يعرض املسألة ،فاس يعرف يؤلِّ بعض النَّ  ،ه بيانٌ نَّ إ :قلنا :الثوع الثَّ النَّ 

 ء.ه من أكرب الفقهامع أنَّ  ،اس ال حيسنهاوبعض النَّ  ،مهاويعرف يقسِّ 

 .حجا  من بعدهعىل  لكن ال يستطيع أن يردَّ  يستدلُّ  ،االنتصار ،احلجا  :ابعواألمر الرَّ 

 .هذه األمور األربعة خيتلفون فيهافون يف وكذلك املؤلِّ 
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 أهمُّ  من كتاٍب  فهناك أكثرُ  ،ذي هو أصل االستداللل الَّ ليل بمعنى األوَّ سبة للدَّ بالنَّ 

 ْل كتب االستدالل وأقوهلا بم  
 
 [..]أغلب استدالل احلنابلة  ردُّ إليها م ،ىَل عْ كتب القايض أيب يَ  يفِّ  ء

 ،يخبع فليأخذ كالم الشَّ حوا غريه فمن أراد الوصول لرأس النَّ وإن كانوا خالفوا ورجَّ  ،باملعاين

 فإنَّ  «نْيِ والوجهَ  نْيِ وايتَ الرِّ »وكتاب  ،األبواب املوجودة «عليقةالتَّ » :نْي  املطبوعَ  ه  يْ يف كتابَ  ةً وخاصَّ 

 .عظيمةً  فيه معانٍ 

 ان:ليل كتابتي عليها الدَّ أهم الكتب الَّ  «املقنع»-الفقه بعد ذلك ا استقرَّ ملَّ -من الكتب 

تي هي الَّ  «املقنع»ة امها يف أدلَّ هذا الكتابان ال تتعدَّ  ،«املبدع»اه وال تتعدَّ  ،ىالبن املنجَّ  «املمتع»

ة أخذها واألدلَّ  :قال ولذلك منصورٌ  ،ال يكاد يف الغالب خير  عن هذين الكتابني ،«ادالزَّ »ة أدلَّ 

 ،أجاد يف االستدالل «املبدع» ـف «املبدع»ته من يأخذ أدلَّ  «الكشاف»يف  منصورٌ  «املبدع»من 

 .اجد   مهمي  وهو كتاٌب  ،ةوذكر املعاين العامَّ 

سأله -عليه رمحة اهلل-ثق أحد املشايخ  ،وما يف كتاب مثل ما قلت لك يغني عن كتاٍب 

 ؟الفالينِّ  ني عن هذا يف الفنِّ هذا الكتاب يغ :قال ،واحدٌ 

كم احكم هذا احل ثمَّ  ،يعني اقرأ مجيع الكتب ،إذا قرأت مجيع الكتب فقل ذلك :قال

 .فني والكتبعىل املصنِّ  وحيكم [ةا زال يف الكليَّ م]اآلن قلت لإلخوان  ،الكِّلَّ 

هل ف ،حراءوكانوا ِف الصَّ  ،اِنإذا تعارض اثنان فَل يلتفت أحدها إىل قول الثَّ  :: يقولس

 ؟مع اختَلف اجلهات ةً ون مجاعيصلُّ 

 واحدٍ  فكلُّ  ،اين باطلةٌ صالة الثَّ  يرى أنَّ  واحدٍ  كلَّ  ألنَّ  ؛ يف جهتهيصِّلِّ  واحدٍ  كلُّ  ،: ال 

 . يف جهتهيصِّلِّ 

 ؟ىلوْ وخَلف اْلَ  ،كراهة تنزيه :قوهلم ما الفرق بني :: يقولس

 .الفتها مندوبةٌ خمو ،ىلوْ من خالف األَ  : الكراهة أشدُّ  
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 ؟ُب لَّ غَ يُ  جانٍب  فأيُّ  ،املراحيض واملستحمِّ ت املياه الن مجعت بني دورا :: يقولس

 .ومستحمِّ  ،مراحيَض  :إىل قسمني ا يف داخلها مقسومةٌ حيح أَّنَّ : الصَّ  

 ،م للحاجةالة يف احلًمَّ عند من يرى جواز الصَّ  ؟بينها عىل ذلك ما الفرق الفقهيِّ  وبناءً 

فعند ذلك  ،جاسةموضع النَّ  نَّهأل ،م دون احلشِّ ة يف احلًمَّ الين يرى جواز الصَّ الدِّ  يخ تقيُّ الشَّ 

 .ال يف موضع قضاء احلاجة ،الة يف املستحمِّ عند احلاجة جيوز الصَّ 

-ةمن يعرف غري العربيَّ  اليس مبارًش  من طريق واحدٍ - ُت لْ ئ  فقد ُس  ؟ر حاجةٌ وَّ َص تُ وهل تُ 

 فحينئذٍ  ، يف داخل املستحمِّ إالَّ  فال تصِّلِّ  ،فخافت من أهلها ،أسلمت يف أحد البلدان امرأةٌ 

فلذلك  ،ال يف املرحاض  يف املستحمِّ فتصِّلِّ  ،ا مسلمةٌ ال يعلموا أَّنَّ لكي ،الة للحاجةالصَّ  تصحُّ 

 .ا واحدً وليس قسًًم  ،قسمني هذا املوجود مقسومٌ  إنَّ  :نقول

لة فام  لغْي القبه صىلَّ اكتشف أنَّ  ثمَّ  ، بعد أن سأل صاحب البيتلو صىلَّ  :: يقولس

 ؟حكم صَلته

ا يكتشف أَّنَّ  ثمَّ  ،كاماًل  ًعا أسبوويصِّلِّ  ،اس يروح شقق مفروشةبعض النَّ  ،: باطلةٌ  

 ،ا غلطٌ واكتشفت أَّنَّ  ،من اجلهة هذه :وحة أمامك تقولى لو كانت اللّ حتَّ  ،باطلةٌ ]فهي[  ،غلطٌ 

الة تعيد الصَّ  ،طلةٌ با]فهي[ شهر سنة  ؛ةلو طالت املدَّ  :بل فقهاؤنا يقولون ،باطلةٌ ]فهي[ 

فإذا طالت  ع،ة ختالف معاين الرشَّ ة فاملشقَّ إذا طالت املدَّ  :لكن املشايخ عندنا يقولون ،ابقةالسَّ 

 .نِّ عىل غلبة الظَّ  بناءً  ،الة املاضيةصَّ ا فال يلزمك إعادة الة جد  املدَّ 

 ؟ة ال نحكم ببدعة ذلكيَّ ظ بالنِّ لفُّ التَّ  إنَّ  :قلَت  :: يقولس

 ،آخرَ  هذا يمكن وجدها يف درسٍ  ،ظ اليوملفُّ م عن التَّ مل أتكلَّ  ،قل ذلك اليوم: مل أ 

 :ة نوعانيَّ ظ بالنِّلفُّ التَّ 

 .من بجانبك عَ م  ْس بمعنى أن تُ  ؛هذا بدعةٌ  ،هبا جهرٌ 
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 ؛عنه من طريق حرملةَ  توثبت ،افعيُّ اإلمام الشَّ  هذه قال هبا ،اع أحدً م  ْس هبا ال تُ  ظٌ وتلفُّ 

 ما يف كتب إالَّ  ،وأغلب كتب حرملة مفقودةٌ  ،واياتقات يف نقل الرِّ ابه الثِّ وهو من كبار أصح

باحلرمة ملخالفتها  :القَ بل قد يُ  ،شديدةً  كراهةً  ها مكروهةٌ لكنَّ  ،عنه وهذا رواها املقريُّ  ،يهقيِّ الب

 .األصول

  غلبني إالَّ الَّ فسألني إ ما جاءين أعرايبي  :يقول ريازيَّ الشِّ  أبا إسحاَق  أنَّ  :كتومن النُّ 

 ،اسوال يسمع النَّ ظ يف نفسهويتلفَّ  :قلُت  :يقول ،ذي غلبتههو الوحيد الَّ  ،غلبته اواحدً  اأعرابي  

 :له فقلُت  :قال ٍع، بسًمفظ إالَّ فال يكون اللَّ  ،وال يسمع ،ظ يف نفسهويتلفَّ  :وكيف تقول :قال

 .نفسهيف  :قلُت 

أو يف  ، أرشت هلا هناأينِّ  أظنُّ  ،اجلهر أربع درجاٍت  ة أنَّ عليه يف قضيَّ  دُّ رَ ذي يُ ا هذا الَّ طبعً 

 .تي غلبت فيهاة الوحيدة الَّ هذه املرَّ  :فيقول ،نسيت ،ثانٍ  حملٍّ 

وهذا الكتاب  «الكفاية»فعة يف كتابه ابن الرِّ -اإن مل أكن وامهً -ا هذه الفائدة ذكرها طبعً 

 افعيِّ  يتقاطر مذهب الشَّ رجاًل  قابلُت  :ة يقولذي يقول عنه ابن تيميَّ هو الَّ  «كفاية» عىل اسمه

 .فعة هذاهو ابن الرِّ  ،من حليته

 ؟ورفيام قاله الفقهاء ِف الصُّ  داخٌل  صوير الفوتوغراِفُّ هل التَّ  :: يقولس

خريج والتَّ -نْي نتَ لثِّ ل انتبه– وال أستدلُّ  ُ  رِّ َخ أنا أُ  ،وتنازعه ،حوا بذلكاحلقيقة مل يرصِّ  : 

 :كام تعلمون نوعان

 .عىل أصولٍ  ختريٌج  -

 .عىل فروعٍ  وختريٌج  -

 :خريج عىل اْلصول نوعانوالتَّ 

 .عىل أصولٍ  ختريٌج  -

 .من أصولٍ  وختريٌج  -
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 .ة كظواهرهاذ من األدلَّ ْخ هو األَ  :خريج من األصولفالتَّ 

 .ذ من القواعدْخ هو األَ  :خريج عىل األصولوالتَّ 

 لْ يُ  ثمَّ  ،ا يذكره الفقهاءا فقهي  أن ترى فرعً  :ريج عىل الفروعخوالتَّ 
إذا نظرت  ،ون بهقُ ح 

فقد  ٍة،ا ليست بصورألَّنَّ  ؛الة أمامهاالصَّ  ه يصحُّ وأنَّ  ،ق هباة املرآة وما يتعلَّ يف قضيَّ  ءكالم الفقها

صوير ليس التَّ  أنَّ  ،ه فعٌل صوير أنَّ تَّ يف هذه املسألة ويف قصدهم يف ال ءظاهر كالم الفقها إنَّ  :القَ يُ 

 .له وجهٌ هو و ،ال بذلكقَ قد يُ  صوير الفوتوغرايفُّ التَّ  ،امً حمرَّ 

يخ ابن كالشَّ  ؛ءكان يرى هذا اليشَّ  ولذلك بعض مشاخينا الكبار من عىل مذهب أمحدَ 

 .فله وجهٌ  ،اصوير مطلقً حرمة التَّ  صِّ ظاهر النَّ  :يلوإن ق   ،عثيمني

 .أخرى هلا وجهٌ  وقواعدَ  ،وجهٌ  فلها عىل قواعدَ  َ  فلو أردت أن خترِّ 

 .ه فاسألهفإن وجدتَ  ،جيزم هبا ٍق حمقِّ  تا  إىل عاملٍ أهيا حي

 .دادوفيق والسَّ للجميع التَّ  أسأل اهلل 

 .وعىل آله وصحبه أمجعني دٍ نا حممَّ بيِّ م وبارك عىل ن اهلل وسلَّ وصىلَّ 


